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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonosti společnosti YXZ, a. s. 

pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro 

zpracování praktické části, finanční ukazatele, časové řady, regresní a korelační analýzu. 

V analytické části je provedena analýza vybraných finančních ukazatelů, poté jsou 

použity statistické metody k predikci budoucího vývoje pro následující dva roky a k 

odhalení závislostí mezi jednotlivými ukazateli. Poslední část práce obsahuje návrhy na 

zlepšení stávající finanční výkonnosti společnosti, které jsou založeny na výpočtech z 

praktické části. 

Klíčová slova 

Finanční analýza, finanční ukazatele, statistické metody, časové řady, regresní analýza, 

korelační analýza 

Abstract 

The master´s thesis deals with theassesment of financial performance of YXZ, a. s. using 

statistical methods. The theoretical part describes the issues necessary for the practical 

part, financial indicators, time series, regression and correlation analysis. The analytical 

part analyzes selected financial indicators, then statistical methods are used to predict 

future development for the coming two years and to detect dependencies between the 

indexes. The last part of the thesis contains suggestions for improving the company's 

existing financial efficiency based on the calculations from the practical part. 

Keywords 

Financial analysis, financial indicators, statisticalmethods, time series, regression 

analysis, correlation analysis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

PETROVÁ, V. Posouzení výkonnosti akciové společnosti pomocí statistických metod. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 112 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Karel Doubravský, Ph. D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským). 

 

V Brně dne 14. května 2018     ………………………………  

podpis autora  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V první řadě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce Ing. Karlu 

Doubravskému, Ph.D., za rady a připomínky, které mi byly nápomocné při tvorbě mé 

diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat vedení společnosti XYZ, a. s. za poskytnutí 

podkladů a cenných rad. V neposlední řadě bych ráda poděkovala mé rodině za podporu 

a pomoc. 



 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................... 10 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ................................................... 12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .................................................................... 13 

1.1 Finanční teorie ........................................................................................................ 13 

1.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu ........................................................... 14 

1.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů ....................................................................... 15 

1.1.3 Analýza poměrových ukazatelů ...................................................................... 16 

1.1.4 Analýza soustav ukazatelů .............................................................................. 22 

1.2 Statistická teorie ..................................................................................................... 24 

1.2.1 Časové řady ..................................................................................................... 24 

1.2.2 Regresní analýza ............................................................................................. 29 

1.2.3 Korelační analýza ........................................................................................... 35 

2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ........................................................................... 39 

2.1 Představení společnosti .......................................................................................... 39 

2.2 Historie společnosti ................................................................................................ 40 

2.3 Předmět činnosti a výrobní program ...................................................................... 41 

2.4 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů .............................................................. 42 

2.4.1 Rozdílové ukazatele ........................................................................................ 42 

2.4.2 Ukazatele likvidity .......................................................................................... 47 

2.4.3 Ukazatele rentability ....................................................................................... 55 

2.4.4 Ukazatele zadluženosti ................................................................................... 63 

2.4.5 Ukazatele aktivity ........................................................................................... 67 

2.4.6 Index IN05 ...................................................................................................... 76 



 

2.5 Analýza závislostí mezi ukazateli .......................................................................... 80 

2.5.1 Doba obratu pohledávek a doba obratu závazků ............................................ 80 

2.5.2 Rentabilita tržeb a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ...................... 82 

2.5.3 Celková zadluženost a ukazatele likvidity ...................................................... 84 

2.5.4 Rentabilita celkových vložených aktiv a obrat celkových aktiv ..................... 86 

2.5.5 Celková zadluženost a doba obratu zásob ...................................................... 88 

2.6 Celkové zhodnocení ............................................................................................... 90 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .................................................................................... 95 

3.1 Pohledávky z obchodních vztahů ........................................................................... 95 

3.2 Rentabilita ............................................................................................................ 102 

3.3 Zpracování pravidelné finanční analýzy .............................................................. 103 

3.4 Přínosy vlastních návrhů ...................................................................................... 104 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 105 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................................... 106 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK ................................................................................. 109 

SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ ...................................................................................... 111 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 112 



10 

ÚVOD 

V současné době se finanční analýza stala nezbytným nástrojem důležitým pro správné řízení 

společnosti a schopnost držet krok s rychle se rozvíjejícím konkurenčním prostředím. Vedení 

společnosti by mělo mít zájem kontrolovat vývoj finančních ukazatelů, protože znalost 

vlastní finanční výkonnosti může pomoci patřičně reagovat na změny v okolí i uvnitř 

společnosti. Finanční situace není důležitá jen pro vedení společnosti, ale také pro věřitele, 

investory, dodavatele nebo odběratele. Náležitě zpracovaná finanční analýza by měla zamezit 

realizaci nevhodných rozhodnutí a předejít tak ztrátě postavení na trhu. Výhodou finanční 

analýzy je, kromě zhodnocení předešlé situace ve společnosti, schopnost naznačit trend, který 

je možné očekávat v budoucnu. Vývoj trendu finančních ukazatelů, může s předstihem 

odhalit problematický vývoj ukazatelů, což dává společnosti šanci reagovat na vznikající 

problém s předstihem. Predikce je však spolehlivá pouze za předpokladu, že nedojde k 

zásadní změně faktorů, které společnost ovlivňují. Návrhy na zlepšení je třeba důkladně 

promyslet a posoudit, zda jejich implementace skutečně povede ke zlepšení finanční 

výkonnosti společnosti. Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti 

společnosti XYZ, a. s. pomocí statistických metod. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních 

kapitol. 

První kapitola obsahuje vzorce důležité pro zpracování analytické části práce a je rozdělena 

na část finanční a část statistickou. Následně jsou teoretické poznatky použity v analytické 

části práce, která je zároveň druhou kapitolou diplomové práce. 

Druhá kapitola obsahuje stručné seznámení s analyzovanou společností. Na základě 

požadavku vybrané společnosti na anonymizaci jejího názvu, je použito označení XYZ, a. s. 

Tato kapitola dále obsahuje výpočty vybraných finančních ukazatelů za období let 2009 až 

2017. Tyto ukazatele jsou následně podrobeny regresní analýze, která predikuje budoucí 

vývoj společnosti v následujících letech 2018 a 2019. Za použití korelační analýzy je 

zkoumán vzájemný vztah mezi ukazateli a zda mezi danými ukazateli finanční analýzy 

existuje lineární závislost. 
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Poslední kapitolu tvoří vlastní návrhy na zlepšení stávající finanční výkonnosti společnosti. 

Podkladem pro tvorbu návrhů byly výpočty z analytické části práce. Získané výsledky byly 

srovnány s doporučenými nebo oborovými hodnotami, dle těchto srovnání byly zvoleny 

ukazatele, které nesplňovaly daná doporučení a pro ty byly formulovány návrhy na zlepšení. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole jsou popsány cíle, kterých by tato diplomová práce měla dosáhnout. Způsob, 

jakým bude těchto cílů dosaženo pomocí stanovených metod a postupy zpracování jsou 

uvedeny v podkapitole cíle práce. 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je posouzení výkonnosti vybraných ukazatelů společnosti XYZ, a. s. 

na základě zvolených metod finanční analýzy a statistických metod, kam patří časové řady a 

regresní a korelační analýza. Výsledky ukazatelů finanční analýzy, statistických metod a 

korelační analýzy vedou k následné predikci budoucího vývoje společnosti a návrhům 

možných opatření vedoucím ke zlepšení ekonomické situace a zmírnění či odstranění 

nedostatků společnosti. 

Metody a postupy zpracování 

Teoretická část byla zpracována na základě odborné literatury a obsahuje také výpočtové 

vzorce. Finanční ukazatele jsou vybrány tak, aby měly co nejlepší vypovídací schopnost o 

analyzované společnosti. Následuje praktická část, která je zpracována dle teoretické části. 

Ze statistických metod jsou použity časové řady, regresní analýza a korelační analýza. 

Vstupními daty pro výpočty jsou účetní výkazy společnosti XYZ, a. s. od roku 2009 do roku 

2017. Prognóza pro následující dva roky 2018 a 2019 byla získána pomocí regresní analýzy.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce se věnuje teoretický poznatkům, které jsou nutné ke zpracování 

praktické části práce. Teorie se bude týkat finanční analýzy a statistických metod. Součástí 

jsou také vzorce a postupy, které jsou následně aplikovány při výpočtech v praktické časti. 

1.1 Finanční teorie 

Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, tato data jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýza zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídá budoucí finanční situaci společnosti. Účelem je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování a fungování podniku [1, s. 9]. 

Cílem finanční analýzy je: 

- posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

- analýza dosavadního vývoje podniku, 

- komparace výsledků analýzy v prostoru, 

- analýza vztahů mezi ukazateli, 

- poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

- analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

- interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku [2, s. 3]. 

Finanční analýza je součástí finančního řízení, působí jako zpětná vazba o tom, zda byly 

naplněny stanovené cíle. V případě nesplnění je pak možné zjistit co způsobilo odchylku od 

stanovených cílů. Znalostí výsledků finanční analýzy se může manažer na problémy zaměřit 

a v budoucnu se pokusit je eliminovat [3, s. 17]. 

Jako zdroj pro rozhodování potřebují finanční analýzu nejen manažeři podniku, ale také 

externí uživatelé jako jsou investoři, konkurence, obchodní partneři, státní instituce, 

zaměstnanci, odborná veřejnost a tak dále. Každá skupina má na společnosti jiný zájem, to 

znamená, že každá skupina si vybere to, co je pro ni důležité. Vlastníky podniku zajímá 

návratnost vloženého kapitálu, věřitele pak zajímá především likvidita jejich obchodních 

partnerů a jejich schopnost dostát svým závazkům. Státní instituce zajímá, zda podnik tvoří 
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zisk a zda odvádějí daně do státního rozpočtu.  Konkurence se snaží zjistit výsledky 

úspěšných firem na trhu, kterými by se mohla inspirovat a zaměstnance zajímá výše mzdy 

[3, s. 17]. 

1.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je potřeba získat kvalitní data, abychom získali relevantní 

výsledky.  Důležité jsou především základní účetní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz cash flow [1, s. 21]. 

Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tedy aktiva 

společnosti a zdroje jejich financování, pasiva. U aktiv a pasiv platí bilanční rovnováha, tedy 

že hodnota aktiv se rovná hodnotě pasiv. Rozvaha se sestavuje k určitému datu, nejčastěji 

k 31. 12 [1, s. 21]. Aktiva dělíme na stálá, sem patří dlouhodobý majetek, jehož využitelnost 

je delší než jeden rok, oběžná, sem řadíme zásoby, pohledávky a finanční majetek a jedná se 

o majetek s životností do jednoho roku a ostatní aktiva, sem patří časové rozlišení a dohadné 

účty aktivní. Mezi pasiva patří vlastní zdroje, zde řadíme základní kapitál, kapitálové fondy, 

fondy ze zisku a výsledky hospodaření, cizí zdroje, sem patří rezervy, závazky, bankovní 

úvěry a výpomoci, a ostatní pasiva jsou časové rozlišení a dohadné účty pasivní [4, s. 25]. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je záznam o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období [1, s. 31]. Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností 

v určitém účetním období, a nezáleží na tom, zda v tomto období došlo i k jejich inkasu. 

Náklady jsou peněžní částky, které podnik v účetním období účelně vynaložil k získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo dojít ve stejném účetním období. 

Výsledek hospodaření podniku je pak rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

[3, s. 37]. 
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Cash flow 

Výkaz cash flow slouží ke zjištění skutečné finanční situace. Podává informace o peněžních 

tocích a průběhu účetního období, peněžní toky jsou přírůstky tedy příjmy a úbytky jinak 

také výdaje peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. K peněžním prostředkům patří 

peníze v hotovosti, ceniny, peníze na bankovním účtu a peníze na cestě. Jako peněžní 

ekvivalenty je považován krátkodobý likvidní majetek. Výkaz cash flow se dělí na tři části: 

provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost [1, s. 34].  

1.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se jinak také označují jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán 

jako shrnutí určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo pasiva, tzv. čistý 

fond je rozdíl mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv 

[2, s. 35]. 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je jinak označovaný také jako provozní kapitál. Velikost čistého 

pracovního kapitálu představuje platební schopnost podnikatelského subjektu. Čím je výše 

čistého pracovního kapitálu větší, tím lépe je společnost likvidní a je schopna hradit své 

finanční závazky. Má-li ukazatel zápornou hodnotu jedná se o nekrytý dluh. Výsledek 

ukazatele se uvádí v peněžních jednotkách [5, s. 60]: 

 ČPK = Oběžná aktiva − Krátkodobá pasiva. (1.1) 

Čisté pracovní prostředky 

Čisté pracovní prostředky neboli čistý peněžní majetek je přísnější ukazatel než čistý 

pracovní kapitál z toho důvodu, že vychází pouze z nejlikvidnějších aktiv [3, s. 84]. Ukazatel 

určuje okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků a výpočet je následující 

[5, s. 63]: 

 ČPP =  Pohotové finanční prostředky −  Okamžitě splatné závazky. (1.2) 

Pohotové finanční prostředky je možné získat dvěma způsoby. První způsob zahrnuje peníze 

v pokladně a peníze na bankovních účtech, druhý způsob je zahrnout peníze v pokladně, 



16 

peníze na bankovních účtech, šeky směnky, krátkodobé cenné papíry, rychle likvidní 

krátkodobé vklady a zůstatky neúčelových úvěrů [5, s. 63].  

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek, jinak také peněžně - pohledávkový fond, je kompromisem mezi 

předchozími rozdílovými ukazateli [5, s. 63]. Pro přesnější výpočet se vylučují dlouhodobé 

pohledávky, nedobytné pohledávky a další aktiva s nízkým stupněm likvidity [6, s. 104]: 

 
ČPM =  (OA −  Zásoby −  Nelikvidní pohl. ) −  Krátkodobé závazky. 

(1.3) 

1.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je oblíbenou a rozšířenou metodou finanční analýzy, 

umožňuje získat rychlý obraz o základních finančních charakteristikách podniku. Poměrové 

ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí 

jejich podílu. Účetní data vycházejí z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. V praxi se nejčastěji 

využívají dále popsané poměrové ukazatele [2, s. 55]. 

1.1.3.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje vlastnost dané složky se rychle a bez velké ztráty hodnoty přeměnit 

v peněží hotovost. Vyjadřuje také schopnost podniku hradit včas své platební závazky.  

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, které 

mu podnikání nabízí, není schopen platit své běžné závazky což může vést k platební 

neschopnosti. Lze tedy říci, že podmínkou solventnosti je likvidita [1, s. 54].  

Hodnocení likvidity se liší vzhledem k různým cílovým skupinám, které budou výsledky 

finanční analýzy využívat. Každá cílová skupina totiž preferuje jinou úroveň likvidity. 

Vlastníci společnosti preferují spíše nižší úroveň likvidity, protože vázání prostředků 

v oběžných aktivech je neefektivní a snižuje rentabilitu vlastního kapitálu. Věřitelé, 

zákazníci a dodavatelé naopak preferují vyšší úroveň likvidity, aby měli jistotu, že je subjekt 

schopný dostát svým závazkům. Z hlediska obsahu ukazatelů se využívají tři základní 

ukazatele likvidita okamžitá, likvidita pohotová a likvidita běžná [1, s. 54]. 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita se označuje jako likvidita 1. stupně, vstupují do ní jen ty nejlikvidnější 

položky rozvahy [1, s. 55]. Okamžitá likvidita měří schopnost společnosti platit své okamžitě 

splatné závazky [2, s. 67]: 

 Okamžitá likvidita =  
Peněžní prostředky + Ekvivalenty

Okamžitě splatné závazky
. (1.4) 

Do čitatele dosazujeme peníze v hotovosti a na běžných účtech a ekvivalenty mezi které patří 

krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, šeky a směnečné dluhy [2, s. 67]. Ukazatel by měl 

nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5, příliš vysoké hodnoty ukazatele svědčí o neefektivním 

využití finančních prostředků [3, s. 92].  

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita je také likviditou 2. stupně udává poměr oběžných aktiv 

snížených o zásoby a krátkodobými závazky [1, s. 56]. Vzorec pro pohotovou likviditu je 

následující [2, s. 67]:  

 Pohotová likvidita =  
Oběžná aktiva − Zásoby

Krátkodobé závazky
. (1.5) 

Pohotová likvidita by měla nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5, při hodnotě menší než 1 musí 

podnik případně spoléhat na prodej zásob [3, s. 92]. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita bývá také označována jako likvidita 3. stupně a ukazuje kolikrát oběžná 

aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Vypovídá o tom, jak by byla společnost schopna 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnila veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na 

hotovost [1, s. 56]. Vzorec pro výpočet běžné likvidity vypadá takto [1, s. 67]: 

 Běžná likvidita =  
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
. (1.6) 
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Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Hospodaření podniku, 

který využívá část krátkodobých zdrojů k financování dlouhodobého majetku je považováno 

za velmi rizikové, vysoká hodnota ukazatele pak svědčí o zbytečně vysoké hodnotě čistého 

pracovního kapitálu a drahém financování [3, s. 92]. 

1.1.3.2 Ukazatele rentability 

„Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu“ [1, s. 57]. K výpočtu ukazatele rentability slouží dva základní účetní 

výkazy, výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Obecně se rentabilita vyjadřuje jako poměr zisku 

k vloženému kapitálu [1, s. 58].  

Rentabilita vloženého kapitálu  

Rentabilita investovaného kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový vložený 

kapitál do podniku, nezávisle na zdroji financování. Patří k nejdůležitějším ukazatelům, 

kterými se hodnotí podnikatelská činnost podniků. Čitatel zlomku není zadán jednoznačně, 

volba závisí na účelu analýzy. V čitateli se může, objevit zisk po zdanění (EAT), zisk před 

zdaněním (EBT), nebo zde uvedený zisk před zdaněním a úroky (EBIT). Zisk očištěný o 

úroky vyjadřuje výsledek z běžných transakcí lépe, jelikož není ovlivněn tím, z jakých zdrojů 

jsou aktiva podniku financována [2, s. 56]: 

 ROI =
Zisk před zdaněním + Nákladové úroky

Celkový kapitál
. (1.7) 

Rentabilita celkových vložených aktiv 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na zdroj jejich financování. Dosadíme-li do čitatele 

EBIT potom ukazatel ROA měří hrubou produkční sílu aktiv společnosti. V této formě 

ukazatel porovnává podniky s rozdílnými daňovými podmínkami, které mají i různý podíl 

dluhu ve finančních zdrojích [2, s. 57]: 

 ROA =  
EBIT

Aktiva
. (1.8) 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu zobrazuje míru ziskovosti z vlastního kapitálu. Vlastníci a 

akcionáři zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda odpovídá velikosti 

investičního rizika. Pro investora je velmi důležité, aby hodnota ukazatele ROE byla vyšší 

než úroky, který by obdržel z jiné formy investování. Společnost by tak přišla o důležitý 

zdroj financování [2, s. 57]: 

 ROE =  
Čistý zisk

Vlastní kapitál
. (1.9) 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Do 

tržeb se nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření, je možné zařadit 

veškeré tržby, použijeme-li v čitateli čistý zisk. Ukazatel se v praxi označuje také jako 

ziskové rozpětí a vyjadřuje se jím zisková marže. Zisková marže se porovnává s oborovým 

průměrem a platí, že jestliže je hodnota ukazatele nižší než oborový průměr, jsou ceny 

výrobků nízké a náklady příliš vysoké [1, s. 62]: 

 ROS =  
 Zisk

Tržby
. (1.10) 

1.1.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená, že společnost využívá k financování svých aktiv nejen své vlastní 

zdroje ale také cizí zdroje nebo-li dluh [1, s. 64]. Slouží jako indikátor rizika, které podnik 

nese při daném poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost 

společnosti, tím vyšší riziko na sebe bere. Společnost musí být schopna splácet své závazky 

bez ohledu na to, zda se jí zrovna daří. Určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná a to 

proto, že cizí kapitál je levnější, než vlastní, to je způsobeno vlivem daňového štítu. Úroky 

z cizího kapitálu jsou součástí nákladů snižujících zisk, ze kterého se odvádí daně státu. 

Z toho vyplývá, že každá společnost by měla usilovat o vhodnou finanční strukturu, tedy 

poměr vlastního a cizího kapitálu [3, s. 85]. 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti a je podílem cizího kapitálu 

k celkovým aktivům. U tohoto ukazatele platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je vyšší 

věřitelské riziko [1, s. 65]. Vysoká hodnota celkové zadluženosti může být příznivá pro 

investory, je-li podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, než je procento 

placené z cizího kapitálu. Nízká hodnota ukazatele je příznivá pro věřitele, protože čím je 

poměř vlastního kapitálu vyšší tím, větší jistotu mají v případě likvidace společnosti 

[2, s. 63]. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 % – 60 % [3, s. 85]: 

 Celková zadluženost =  
Cizí zdroje

Celková aktiva
. (1.11) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti a vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku.  Součet koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti 

by se měl rovnat 1 a oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku [2, s. 64]: 

 Koeficient samofinancování =  
Vlastní kapitál

Celková aktiva
. (1.12) 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí zobrazuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky, část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit k pokrytí nákladů spojených s cizím kapitálem. Je-li ukazatel 

roven 1, znamená to, že k zaplacení úroků je potřeba celý zisk. Proto doporučení pro tento 

ukazatel je, aby zisk převyšoval úroky 3x – 6x [2, s. 64]: 

 Úrokové krytí =  
EBIT

Nákladové úroky
. (1.13) 

1.1.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a jak 

efektivně hospodaří se svými aktivy [1, s. 67]. V případě, že má společnost aktiv nedostatek 

musí upustit od některých podnikatelských příležitostí a tím přichází o výnosy, má-li aktiv 
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přebytek vznikají zbytečné náklady, které snižují zisk. Ukazatele vyjadřují počet obrátek 

jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv, nebo dobu obratu [2, s. 60].  

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za dané časové období, nejčastěji 1 rok [2, s. 61]. 

Minimální doporučená hodnota je 1, na hodnotu ukazatele má vliv také příslušné odvětví, ve 

kterém společnost podniká. Nízká hodnota ukazatele představuje neefektivní využití 

majetkové vybavenosti společnosti. Pokud je hodnota ukazatele nižší, než je oborový průměr, 

je třeba zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva [3, s. 104]. 

 Obrat celkových aktiv =  
Roční tržby

Celková aktiva
. (1.14) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob 

do jejich spotřeby nebo prodeje. Platí, že čím kratší je doba obratu zásob, tím je situace lepší, 

je ale potřeba dbát na optimální velikost zásob [1, s. 67].  V případě zásob výrobků a zboží 

je také indikátorem likvidity, protože ukazuje počet dnů, než se promění v hotovost či 

pohledávku [2, s. 62].  

 Doba obratu zásob =  
Průměrný stav zásob

Tržby
∙ 360. (1.15) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů, kdy je inkaso peněz z tržeb zadržené 

v pohledávkách. V této době musí podnik čekat na inkaso plateb od svých odběratelů za 

prodané zboží nebo služby. Dobu obratu pohledávek je dobré srovnat s platebními 

podmínkami. V případě, že je doba obratu pohledávek vyšší než doba splatnosti, znamená 

to, že odběratelé neplatí své závazky včas. Je-li tento trend dlouhodobější, měl by podnik 

uvažovat o opatřeních, které by urychlily inkaso pohledávek [2, s. 63]. 

 Doba obratu pohledávek =
Průměrný stav pohledávek

Tržby
 ∙ 360. (1.16) 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává, jak dlouho společnost odkládá platbu faktur svým dodavatelům. 

Zobrazuje také jakou má společnost platební morálku vůči svým dodavatelům [2, s. 63]. 

Doba obratu závazků, by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nedošlo k narušení 

finanční rovnováhy [1, s. 68]: 

 Doba obratu závazků =  
Krátkodobé závazky

Tržby
 ∙ 360. (1.17) 

1.1.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci společnosti je možné analyzovat mnoha různými rozdílovými a poměrovými 

ukazateli. Jejich nevýhodou je, že jednotlivé ukazatele mají samy o sobě omezenou 

vypovídací schopnost, popisují jen určitý úsek činnosti podniku. Pro posouzení celkové 

finanční situace podniku se proto sestavují soustavy ukazatelů. Stoupající počet ukazatelů 

v souboru umožňuje detailnější zobrazení finanční situace podniku, zároveň však velký počet 

ukazatelů stěžuje zejména výsledné hodnocení podniku [2, s. 81].  

1.1.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů pomocí aditivní nebo multiplikativní metody rozkládají 

vrcholový ukazatel.  Cílem těchto soustav je popsání vzájemných souvislostí jednotlivých 

ukazatelů a analýza vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Zásah do jednoho ukazatele se projeví 

v celé vazbě. Nejtypičtějším příkladem pyramidového rozkladu je Du Pont rozklad zaměřený 

na rozklad rentability vlastního kapitálu [1, s. 76].  

1.1.4.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Cílem účelově vybraných ukazatelů je sestavit takový výběr ukazatelů, který dokáže kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci společnosti nebo predikovat krizový vývoj. Podle účelu jejich 

využití se výběr člení na bonitní modely a bankrotní modely [2, s. 81]. 
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Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku. Musí umožňovat 

komparaci s jinými podniky v rámci jednoho oboru podnikání. Mezi bonitní modely patří: 

- Tamariho model, 

- Kralickův Quicktest [1, s. 77]. 

Bankrotní modely 

Účelem bankrotních modelů je identifikovat, jestli společnosti hrozí v blízké době bankrot. 

Tyto modely vycházejí z předpokladu, že podnik má problémy s likviditou, výší čistého 

pracovního kapitálu a rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely patří 

Altmanův model (Z-skóre), indexy důvěryhodnosti (IN) nebo Tafflerův model [3, s. 131]. 

V této práci bude použit Index důvěryhodnosti Českého podniku (IN05). 

In d ex  d ů vě r yh o dn o s t i  Če sk éh o  po d n ik u  ( IN0 5)  

Index důvěryhodnosti byl zpracován manželi Neumaierovými a jeho snahou je zhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Model IN je vyjádřen rovnicí, do které 

jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každý 

ukazatel má přidělenou váhu, která je váženým průměrem hodnot ukazatele v daném odvětví. 

Vzorec pro výpočet indexu IN05 je následující [1, s. 79]:  

 IN05 = 0,13𝑥1 + 0,04𝑥2 + 3,97𝑥3 + 0,21𝑥4 + 0,09𝑥5, (1.18) 

kde: x1: aktiva celkem / cizí zdroje, 

 x2: EBIT / nákladové úroky, 

 x3: EBIT / celková aktiva, 

x4: celkové výnosy / celková aktiva, 

x5: oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry [1, s. 79]. 

U koeficientu x2 může být problém s tím, že nákladové úroky se mohou blížit nule. Proto 

autoři indexu doporučují volit jako maximální hodnotu koeficientu 9 [6, s. 235].  
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Doporučené hodnoty pro index IN05 jsou v rozmezí 〈0,9 − 1,6〉. Tento interval označuje 

„šedou zónu“ kdy podnik není ohrožen bankrotem. Hodnota ukazatele vyšší, než 1,6 ukazuje, 

že jde o silný a zdravý podnik, který tvoří hodnotu svým vlastníkům. V případě, že je hodnota 

nižší než 0,9 má podnik vážné finanční problémy a hrozí mu bankrot [2, s. 112]. 

Výhodou indexu je, že spojuje pohled věřitele i pohled vlastníka. Je kritériem pro „ex post“ 

hodnocení a srovnávání kvality fungování společnosti a zároveň je i „ex ante“ indikátorem 

včasné výstrahy [2, s. 112].  

1.2 Statistická teorie 

Statistický přístup zkoumání reality vychází z potřeby získat základní číselné popisné 

charakteristiky statistického souboru. Pomocí těchto charakteristik lze jednoznačně 

specifikovat vlastnosti hodnoceného souboru. Pojem statistika lze chápat ve třech 

významech: 

- jako vyjádření souhrnu dat o hromadných jevech, 

- jako činnost směřující k získávání, uspořádání a zpracování statistických dat, 

- jako metodologickou vědu, která zkoumá zákonitosti hromadných jevů a kterou tvoří 

metodologie zjišťování, zpracování a analýzy dat [7, s. 9]. 

V pojetí statistiky jako metodologické vědy lze zjistit, že jejím předmětem jsou hromadné 

jevy, nikoli jevy jedinečné a neopakovatelné. Statistiku nezajímá konkrétní jedinec sám o 

sobě, ale jen jako součást souboru jedinců. Účelem je generalizace založená na zkoumání 

souborů případů. Zkoumané hromadné jevy statistika vyjadřuje statistickými daty [7, s. 10]. 

1.2.1 Časové řady 

Časovou řadu je možné definovat jako posloupnost věcně a prostorově srovnatelných dat, 

která jsou z hlediska času, jednoznačně uspořádána směrem od minulosti k přítomnosti. 

Analýzou a prognózou časových řad je soubor metod, které slouží k popisu těchto řad a 

předpovědi jejich budoucího vývoje. Časové řady ekonomických ukazatelů se člení podle 

rozdílnosti v obsahu sledovaných ukazatelů. Dělíme je podle [8, s. 246]: 
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a) časového hlediska na časové řady intervalové a okamžikové, 

In t e r va lo vé  

Intervalová časová řada je závislá na délce intervalu, který sleduje. Intervalové ukazatele se 

vztahují ke stejně dlouhým intervalům, aby nedocházelo ke zkreslení informací. Tento typ 

ukazatelů je možné sčítat [8, s. 247]. 

O ka m žik o vé  

Časové řady okamžikových ukazatelů se sestavují z ukazatelů, vztahující se k určitému 

okamžiku, nejčastěji dni. Řady tohoto typu nelze sčítat prostým součtem, proto se shrnují 

pomocí speciálního tzv. chronologického průměru [8, s. 248]. 

b) periodicity jsou časové řady dlouhodobé a krátkodobé, 

Kr á tk od obé  

Délka období je u krátkodobé časové řady kratší než jeden rok. Nejobvyklejší 

v ekonomických zkoumáních jsou měsíční časové řady [9, s. 92]. 

D l ou ho do bé  

U dlouhodobých časových řad je periodicita sledování roční, případně víceletá [9, s. 92]. 

c) charakteru ukazatele tvořící časovou řadu jsou řady primárních a sekundárních 

charakteristik, 

P r imár n í  uk a za t e l e  ča s o vých  řa d  

Primární ukazatele jsou získané přímo, jsou neodvozené. Jde o ukazatele, kde lze 

jednoznačně určit typ charakteristiky, statistické jednotky i statistického znaku [8, s. 249]. 

S e ku ndá rn í  u ka za t e l e  č a s o výc h  řa d  

Sekundární ukazatele jsou ukazatele odvozené. Mohou vznikat třemi způsoby, jako funkce 

různých primárních ukazatelů, jako funkce téhož primárního ukazatele a jako funkce dvou a 

více primárních ukazatelů [8, s. 250]. 
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d) podle způsobu vyjádření údajů se ukazatele časových řad člení na naturální a 

peněžní, 

U ka za te l e  v  na tu rá ln í ch  j e dn o tkác h  

Ukazatele vyjádřené v naturálních jednotkách mají menší vypovídací schopnost než 

ukazatele vyjádřené v peněžní formě, proto nejsou příliš využívány [8, s. 251]. 

U ka za te l e  v  pe ně žn íc h  j e dn o tk ác h  

Většinu důležitých ekonomických časových řad tvoří ukazatele vyjádřené v peněžní formě. 

Kvůli změnám cenové hladiny, nejsou dlouhodobé časové řady vždy souměřitelné [8, s. 251]. 

1.2.1.1 Grafické znázornění časových řad 

Pro grafické znázornění je nutné rozlišit o jaký typ časové řady se jedná. Z grafického 

znázornění je možné vyčíst současný vývoj a jaký bude další vývoj časové řady. Intervalové 

časové řady lze znázornit: 

- sloupkovými grafy, které jsou znázorněny obdélníky, kde šířka je délka intervalu a 

výška hodnota časové řady, 

- hůlkovými grafy, kde se hodnoty časové řady vynášejí jako úsečky ve středech 

příslušných intervalů, 

- spojnicovými grafy, kde jsou hodnoty časové řady vyneseny jako body ve středech 

příslušných intervalů a jsou spojeny úsečkami [10, s. 116]. 

Pro zobrazení okamžikových časových řad jsou využívány výhradně spojnicové grafy 

[10, s. 116]. 

1.2.1.2 Charakteristiky časových řad 

K základním charakteristikám časových řad patří diference různého řádu, tempa růstu a 

průměr tohoto tempa, průměry hodnot časové řady. Je důležité udělat si představu o tom co 

časová řada představuje. Díky těmto charakteristikám lze získat více informací o časových 

řadách a lépe poznat souvislosti sledovaného procesu a popsat jeho vlastnosti [8, s. 252]. 
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Při výpočtu charakteristik časových řad intervalových a okamžikových se předpokládá, že 

hodnoty ukazatelů 𝑦𝑖 jsou kladné, a že intervaly mezi sousedními časovými okamžiky jsou 

stejně dlouhé [10, s. 117].  

Průměr intervalové řady 

Průměr intervalové časové řady označen �̅� se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech. Počítá se pomocí vzorce [10, s. 117]: 

 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖.

𝑛

𝑖=1

 (1.19) 

Průměr okamžikové řady 

Průměr okamžikové časové řady, jinak také chronologický průměr označen �̅�. Je dán 

vzorcem [10, s. 117]:  

 �̅� =
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+
𝑦𝑛

2
]. (1.20) 

První diference  

První diference vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady v určitém období oproti období 

bezprostředně předcházejícímu. Značí se 1𝑑𝑖(𝑦) [10, s. 119]: 

 1𝑑𝑖(𝑦) =  𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2,3, … 𝑛. (1.21) 

Kolísá-li první diference kolem konstanty, lze říci, že sledovaná časová řada má lineární trend 

a její vývoj lze popsat přímkou [10, s. 119]. 

Průměr prvních diferencí 

Průměr prvních diferenciací značíme 𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota 

časové řady za jednotkový časový interval [10, s. 119]: 

 𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑛 − 1
∑ 𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑛

𝑖=2

=
𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
. (1.22) 
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Koeficient růstu 

Koeficient růstu znázorňuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady. Je označen 

𝑘𝑖(𝑦) a počítá se jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady [10, s. 119]: 

 𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2,3, … 𝑛. (1.23) 

Koeficient růstu zobrazuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období oproti 

bezprostředně předcházejícímu období [10, s. 119]. 

Průměrný koeficient růstu 

Průměrný koeficient růstu vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový 

časový interval. Je označen 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  a počítáme jej jako geometrický průměr [10, s. 119]: 

 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

. (1.24) 

Z průměru prvních diferencí a průměrného koeficientů je zřejmé, že tyto charakteristiky 

závisí jen na první a poslední hodnotě ukazatele časové řady, ostatní má-li časová řada 

monotónní vývoj. V případě, že se uvnitř zkoumaného intervalu růst s poklesem, nemají tyto 

charakteristiky velkou vypovídací hodnotu [10, s. 120]. 

1.2.1.3 Dekompozice časové řady 

„Časovou řadu si lze představit jako trend, na který jsou nabaleny ostatní složky“ 

[10, s. 122]. Dekompozicí časové řady dostaneme její jednotlivé složky. Rozklad časové řady 

na jednotlivé složky je motivován tím, že na jednotlivých složkách je snadnější zjistit chování 

řady než v původní nerozložené řadě [10, s. 122]. 

Trendová složka Ti 

Trend vyjadřuje tendence dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. Může být 

klesající nebo rostoucí, pokud v průběhu sledovaného období zůstává na stejné úrovni nebo 

mírně kolísá, jedná se o časovou řadu bez trendu [10, s. 123]. 

 



29 

Sezonní složka Si 

Sezónní složka zobrazuje pravidelně se opakující odchylku od trendové složky, přičemž tato 

odchylka se objevuje s periodicitou kratší nebo rovnou jeden rok. Faktory, které ovlivňují 

sezónní změny, mohou být změny ročních období a lidské zvyky [9, s. 96]. 

Cyklická složka Ci 

Cyklická složka je nejspornější složkou časové řady. Kolísá okolo trendu a střídá fáze růstu 

s fází poklesu. Cyklická složka může být důsledkem vnějších vlivů, ale někdy je určení příčin 

obtížné. Eliminace cyklické složky je obtížná, je těžké zjistit příčiny vedoucí k jejímu vzniku 

i proto, že její charakter se může v čase měnit [10, s. 123]. 

Náhodná složka ei 

Náhodná složka je tvořená náhodnými výkyvy v průběhu časové řady, které nemají 

rozpoznatelný systematický charakter [10, s. 123]. 

Časové řady mohou být rozloženy na jednotlivé složky za pomocí dvou metod: 

Aditivní dekompozice 

Aditivní nebo-li součtová dekompozice, uvažuje jednotlivé složky ve svých skutečných 

absolutních hodnotách, které jsou měřeny v jednotkách řady 𝑦𝑡 [11, s. 18]: 

 𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝑒𝑡. (1.25) 

Multiplikativní dekompozice 

Multiplikativní, součinová, dekompozice uvažuje v absolutní hodnotě pouze trendovou 

složku, která je měřena v jednotkách řady 𝑦𝑡. Ostatní složky jsou uvažovány vůči trendu 

v relativních hodnotách a jsou bezrozměrné [11, s. 18]: 

 𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑡 ∙ 𝑒𝑡. (1.26) 

1.2.2 Regresní analýza 

Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších technik pro analýzu mnohofaktorových dat. 

Rozsah a užitečnost této techniky vyplývá z logického procesu použití rovnice pro vyjádření 

vztahu mezi nezávisle proměnnou a souborem souvisejících závisle proměnných. Pro 
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úspěšné využití regresní analýzy je třeba zhodnotit jak teorii, tak praktické problémy, který 

vznikají, při práci s reálnými daty [12, s. 43]. 

Pomocí regresní analýzy měříme závislost veličin x a y, kde y představuje závisle proměnou 

a x nezávisle proměnou.  Proměnná x se také nazývá vysvětlující a veličina y vysvětlovanou 

proměnnou. Sledovanou závislost není možné vyjádřit funkcí, víme pouze, že při nastavení 

určité hodnoty nezávisle proměnné x dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y.  

Působením různých náhodných vlivů nedostaneme při opakovaných pozorováních 

prováděných za stejných podmínek vždy stejné hodnoty proměnné y. Proměnná y se tedy 

chová jako veličina náhodná, kterou označíme Y. Náhodné veličiny, které působí na závislost 

mezi veličinami x a y označujeme jako „šum“ a tuto náhodnou veličinu jak e [10, s. 79]. 

Abychom zjistili závislost náhodné veličiny Y na proměnné x, použijeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, kterou označíme 𝐸(𝑌 | 𝑥). Střední 

hodnota je rovna vhodně zvolené funkci 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝). Tento vztah je možné zapsat 

takto [10, s. 79]:   

 𝐸(𝑌|𝑥) =  𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝). (1.27) 

Funkci 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝), označujeme regresní funkcí proměnné x, která obsahuje neznámé 

parametry 𝛽1,  𝛽2, … , 𝛽𝑝, které se v regresní analýze nazývají regresní koeficienty. Funkce se 

stručně označuje jako 𝜂(𝑥) [10, s. 79]. 

Účelem regresní analýzy je volba vhodné regresní funkce a odhad jejích koeficientů tak, aby 

vyrovnání hodnot touto funkcí bylo co nejlepší [10, s. 79].  

1.2.2.1 Volba regresní funkce 

Úkolem regresní analýzy je posouzení vhodnosti zvolené funkce pro vyrovnání zadaných 

dat. Vhodnost zvolené funkce se posuzuje podle přiléhavosti regresní funkce k zadaným 

datům a jak dobře vystihuje závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou [10, s. 102]. 
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Regresní funkci lze zvolit dvěma způsoby. První způsob je reziduální součet čtverců, nejlépe 

přiléhající funkce vede k nejmenšímu součtu čtverců, tento způsob však není normován a 

nedá se z jeho hodnot vyvodit, jak dobře byla regresní funkce zvolena [10, s. 102]. 

Druhým vhodnějším způsobem pro volbu regresní funkce je index determinace I2. Jeho 

použitím vyjádříme, jak dobře zvolená regresní funkce vystihuje závislost mezi závisle a 

nezávisle proměnnou. Pro výpočet indexu determinace se používá tento vzorec [10, s. 102]: 

 𝐼2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

. (1.28) 

Index determinace nabývá hodnot intervalu 〈0,1〉. Čím více se hodnota indexu determinace 

blíží jedné, tím je závislost silnější a je považována za dobře zvolenou regresní funkci. Po 

vynásobení indexu determinace stem, získáme číslo vyjadřující procentní část rozptylu 

pozorovaných hodnot [10, s. 102]. 

1.2.2.2 Regresní přímka 

Nejjednodušším vyjádřením regresní funkce je regresní přímka. Regresní funkce 𝜂(𝑥) je 

vyjádřena následující přímkou [10, s. 80]: 

 𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. (1.29) 

Pro určení nejlepšího odhadu koeficientů regresní přímky 𝛽1 𝑎 𝛽2 se používá metoda 

nejmenších čtverců. Zadané dvojce koeficientů (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) označíme b1 a b2. Tato metoda 

spočívá v tom, že za nejlepší považuje koeficienty b1 a b2, které minimalizují funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2), 

která je vyjádřena jako [10, s. 80]: 

 𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

. (1.30) 

Odhady b1 a b2 vypočítáme pomocí první parciální derivace 𝑆(𝑏1, 𝑏2) podle proměnných b1 

popřípadě b2. Získané parciální derivace položíme rovno nule a úpravou těchto rovnic 

získáme soustavu normálních rovnic [10, s. 80]. 
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𝑛 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏2 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

, 

∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
2 ∙ 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖.

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

(1.31) 

Koeficienty b1 a b2 získáme řešením soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých nebo 

pomocí následujících vzorců [10, s. 81]: 

 𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 −𝑛�̅�2 , 𝑏1 = �̅� − 𝑏2𝑥,̅ (1.32) 

kde 𝑥 ̅ 𝑎 �̅� jsou výběrové průměry, které získáme ze vzorců [10, s. 81]: 

 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 ,   �̅� = ∑ 𝑦𝑖 .

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (1.33) 

Po výpočtu odhadů koeficientů regresní přímky je možné stanovit odhad regresní přímky, 

který je dán předpisem [10, s. 81]: 

 �̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥. (1.34) 

1.2.2.3 Další typy regresních funkcí 

Lineární funkce jsou nejjednodušším typem, který je preferován pro snadné objasnění 

parametrů, pro modelování ekonomických jevů však nejsou dostačující. Do dalších typů 

regresních funkcí, které jsou lineární v parametrech patří níže uvedené funkce [8, s. 191]. 

Parabolická regrese 

Parabola je graf pro kvadratickou regresní funkci, která se využívá s případech, kdy se 

hodnoty závisle proměnné mění rychleji než lineárně nebo když ve sledovaném intervalu 

dochází ke změně průběhu funkce z rostoucí na klesající nebo naopak [13, s. 139]: 

 𝜂 (𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2. (1.35) 
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Polynomická regrese 

Polynomická regrese vznikne zobecněním předcházejících typů lineárních funkcí. V praxi se 

lze setkat s polynomy nejvýše třetího nebo čtvrtého stupně, při aplikaci vyšších stupňů není 

možné nalézt odpovídající interpretaci dosažených výsledků [8, s. 195]: 

 𝜂 (𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝. (1.36) 

Hyperbolická regrese 

Hyperbolická regrese se využívá k modelování nepřímé úměrnosti, tedy když závisle 

proměnná konvexně klesá. Grafickým zobrazením je hyperbola vyjadřující lineární lomené 

funkce [13, s. 140]: 

 𝜂 (𝑥) = 𝛽1 +
𝛽2

𝑥
. (1.37) 

Logaritmická regrese 

Logaritmická regrese se využívá zejména při modelování parabolického typu, kde funkce 

nemá maximum a u kterých při vyšších hodnotách nezávisle proměnné vzrůstají hodnoty 

závislé proměnné velmi pomalu nebo vůbec, tím dochází k prodlužování regresní křivky 

v horizontálním směru [8, s. 198]: 

 𝜂 (𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥. (1.38) 

1.2.2.4 Nelineární regresní modely 

Regresní funkce nelineárních regresních modelů jsou závislé na regresních koeficientech. 

Nelineární regresní funkce lze rozdělit na linearizovatelné funkce a na nelinearizovatelné 

funkce [10, s. 104]. 

Linearizovatelné funkce 

Nelineární funkci je možné linearizovat, získáme-li vhodnou transformací funkci, která je na 

svých koeficientech závislá lineárně. Pro určení regresních koeficientů linearizovatelné 

funkce aplikujeme regresní přímku nebo klasický lineární model. Odhady koeficientů a 

dalších charakteristik pro nelineární model, získáme zpětnou transformací ze získaných 

výsledků [10, s. 105]. 
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Nelinearizovatelné funkce 

Tento typ regresních funkcí nelze převést na lineární funkce. Speciální nelinearizovatelné 

funkce se používají v časových řadách a popisují ekonomické děje. U následujících 

nelinearizovatelných funkcí se předpokládá kladná hodnota koeficientu 𝛽3  [10, s. 107]. 

M o di f ik o va ný  ex po ne nc iá l n í  t r en d  

Tento trend se hodí použít v případě, kdy regresní funkce ohraničena shora nebo zdola 

[10, s. 107]: 

 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . (1.39) 

Odhady b1, b2, b3 pro koeficienty 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 modifikovaného exponenciálního trendu určíme 

pomocí vzorců [10, s. 108]: 

 

𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1

]
1 𝑚ℎ⁄

,  

𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)
2,  

𝑏1 =
1

𝑚
[𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ

], 

(1.40) 

kde výrazy S1, S2 a S3 jsou součty, které určíme takto [10, s. 108]: 

 𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

,  𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

,  𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

. (1.41) 

Regresní koeficienty b1, b2, b3 se do sum S1, S2, S3 transformují a do logaritmického trendu 

se dosazují jako 
1

𝑦𝑖
 a při použití Gompertzovy křivky jako ln 𝑦𝑖 [10, s. 108]. 

Výše uvedené vzorce jsou platné za předpokladu, že zadaný počet dvojic hodnot je dělitelný 

třemi. Data tedy možné rozdělit do tří skupin o stejném počtu prvků. Pokud data tento 

požadavek nesplňují, vynechá se příslušný počet počátečních nebo koncových dat 

[10, s. 108]. 
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Lo gi s t i ck ý  t r en d  

Logistický trend má inflexi a je ohraničen shora i zdola. Tato funkce se řadí mezi S-křivky 

symetrické kolem inflexního bodu. S-křivky vymezuji na časové ose pět základních fází 

ekonomického cyklu, který popisuje výrobu nebo prodej předmětů dlouhodobé spotřeby 

[10, s. 107]: 

 𝜂(𝑥) =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . (1.42) 

Go m pe r t zo va  k ř i vka  

Gompertzova křivka má opět inflexi a ohraničení shora i zdola jako logistický trend. S-křivka 

této funkce se řadí mezi nesymetrické kolem inflexního bodu a většina jejích hodnot se 

nachází až za inflexním bodem [10, s. 107]: 

 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
. (1.43) 

1.2.3 Korelační analýza 

Obecně lze pojem korelace označit jako míru stupně asociace dvou proměnných. Dvě 

proměnné jsou korelované v případě, že hodnoty jedné proměnné mají tendenci se 

vyskytovat společně s určitými hodnotami druhé proměnné. Míra tendence korelace může 

sahat od neexistence korelace až po absolutní korelaci. Pro zkoumání korelačních vztahů má 

důležitý význam kvalitativní soubor příslušného materiálu, není možné měřit závislost tam, 

kde na základě logické úvahy nemůže existovat [14, s. 250]. 

Korelační analýza se zabývá určením těsnosti závislosti mezi sledovanými veličinami. 

Znalost intenzity závislosti mezi sledovanými veličina je vhodné především ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je, že čím jsou určité veličiny těsněji vázány, tím větší je pravděpodobnost, 

že změny jedné veličiny budou mít za následek změny veličiny s ní statisticky vázané. Druhý 

důvod je, že stupeň vázanosti náhodných veličin charakterizuje, jaká je vypovídací schopnost 

použitého regresního modelu. Čím je rozptyl empirických hodnot závisle proměnné kolem 

příslušné regrese menší, tím jsou regresní odhady přesnější [15, s. 100]. 
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Pro zjištění charakteristik, které popisují vzájemnou lineární vazbu mezi náhodnými 

veličinami X a Y se používají tyto metody: 

- výběrová kovariance, 

- výběrový koeficient korelace [10, s. 56]. 

Pro výpočet výběrové kovariance a výběrového koeficientu korelace, je nutné zjistit 

charakteristiky jednotlivých náhodných veličin X a Y. Jsou to výběrové průměry �̅� 𝑎 �̅� a 

výběrové rozptyly 𝑠𝑋
2 𝑎 𝑠𝑌

2, získané pomocí těchto vzorců [10, s. 56]. 

 

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                 𝑠𝑋
2 =

1

𝑛 − 1
[∑ 𝑥𝑖

2 − 𝑛�̅�2

𝑛

𝑖=1

], 

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                  𝑠𝑌
2 =

1

𝑛 − 1
[∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑛�̅�2

𝑛

𝑖=1

], 

(1.44) 

Výběrové směrodatné odchylky označené 𝑠𝑋 𝑎 𝑠𝑌 získáme odmocninou výběrových rozptylů 

[10, s. 56]. 

Výběrová kovariance 

Výběrová kovariance náhodných veličin X a Y se značí 𝐶𝑋𝑌 a k výpočtu se využívá 

následující vzorec [10, s. 57]: 

 𝐶𝑋𝑌 =
1

𝑛 − 1
[∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�

𝑛

𝑖=1

]. (1.45) 

Náhodné veličiny X a Y   v datovém souboru jsou nekorelované, je-li výběrová kovariance 

rovna nule a není tedy mezi nimi lineární závislost. V případě, kdy je výběrová kovariance 

od nuly různá, jsou náhodné veličiny X a Y v datovém souboru korelované, existuje mezi 

nimi lineární vazba. Výběrová kovariance není normovaná, není proto možné s její pomocí 

určit velikost lineární vazby náhodných veličin X a Y [10, s. 57]. 

Výběrový koeficient korelace 

Výběrový koeficient korelace je označen 𝑟𝑋𝑌 a vyjadřuje velikost vzájemné lineární 

závislosti náhodných veličin X a Y. Vypočte se pomocí vzorce [10, s. 57]: 
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 𝑟𝑋𝑌 =
𝐶𝑋𝑌

𝑆𝑋𝑆𝑌
. (1.46) 

Koeficient korelace je normován a měří míru lineárního spojení dvou proměnných. Korelační 

koeficient nabývá hodnot od -1 do 1, které značí perfektní záporný nebo kladný lineární vztah 

[16]. Je-li koeficient korelace kladný, hodnoty obou proměnných rostou zároveň.  V případě 

záporné korelace hodnota jedné proměnné roste, hodnota druhé proměnné klesá. Rovná-li se 

korelace nule, při růstu jedné proměnné druhá proměnná neroste ani neklesá [17, s. 287].  

Závislost mezi náhodnými veličinami X a Y může být: 

- nevýznamná za podmínky: |𝑟𝑋𝑌| nabývá hodnot od 0 do 0,1, 

- slabá za podmínky: |𝑟𝑋𝑌| nabývá hodnot od 0,11 do 0,39, 

- průměrná za podmínky: |𝑟𝑋𝑌|  nabývá hodnot od 0,4 do 0,69, 

- silná za podmínky: |𝑟𝑋𝑌| nabývá hodnot od 0,7 do 0,99 [16, s. 287].  

1.2.3.1 Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků 

Test se používá při splnění těchto podmínek:  

- koeficient korelace ρ je roven nule, proto jsou veličiny X a Y jsou nekorelované, 

- ze základního souboru je vybrán datový soubor (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), kde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 , ze kterého 

lze určit výběrový koeficient korelace 𝑟𝑋𝑌, 

- pomocí výběrového koeficientu korelace 𝑟𝑋𝑌 se testuje závislost náhodného vektoru 

(X, Y), tedy je-li koeficient korelace ρ roven nule nebo je od nuly rozdíly [10, s. 64]. 

Při testu nezávislosti se využívá následující charakteristika: 

 𝑇 =
𝑟𝑋𝑌√𝑛−2

√1−𝑟𝑋𝑌
2

, (1.47) 

tato charakteristika má Studentovo rozdělení o 𝑛 − 2 stupních volnosti, kde 𝑛 ≥ 3 [10, s. 64]. 
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Tabulka č. 1: Test nulové hypotézy H0: ρ = 0  

(Zdroj: Zpracováno dle [10]) 

𝐻0 𝐻1 Kritický obor 𝑊𝛼 

𝜌 = 0 𝜌 > 0 {𝑡 =
𝑟𝑋𝑌√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑋𝑌
2

: 𝑡 ≥ 𝑡1−𝛼(𝑛 − 2)} 

𝜌 = 0 𝜌 ≠ 0 {𝑡 =
𝑟𝑋𝑌√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑋𝑌
2

: |𝑡| ≥ 𝑡
1−

𝛼
2

(𝑛 − 2)} 

𝜌 = 0 𝜌 < 0 {𝑡 =
𝑟𝑋𝑌√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑋𝑌
2

: 𝑡 ≤ −𝑡1−𝛼(𝑛 − 2)} 

V tabulce jsou uvedeny nulové hypotézy 𝐻0 a alternativní hypotézy 𝐻1 a k nim náležející 

kritické obory 𝑊∝, obsahující kvantily tzv. Studentova rozdělení [10, s. 64]. 

Kvantily Studentova rozdělení 𝑡1−∝(𝑛 − 2) a 𝑡1−
∝

2

(𝑛 − 2) jsou uvedeny v příloze č. 1 

[10, s. 64]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V první části této kapitoly je krátce představena analyzovaná společnost XYZ, a. s. 

Přestavení společnosti obsahuje základní informace, historii, předmět činnosti a výrobní 

program společnosti. Druhá část se skládá z výpočtů finanční analýzy, kde jsou vybrány 

ukazatele rozdílové, poměrové, kam jsou zařazeny ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti, aktivity a indexu IN05. Dále jsou u jednotlivých typů vybraných ukazatelů 

zvoleny ty, které jsou následně podrobeny statistické analýze. Jako zdroj pro výpočty 

finanční analýzy jsou použity výkazy v přílohách č. 2 - 5. Třetí část této kapitoly tvoří analýza 

vztahu mezi jednotlivými vybranými ukazateli. Ukazatele byly vybrány dle vypovídací 

schopnosti pro analyzovanou společnost. V poslední části je shrnuto celkové zhodnocení 

finanční situace zkoumané společnosti na základě zkoumaných analýz. 

2.1 Představení společnosti 

Obchodní společnost podniká v poskytování služeb pro české i zahraniční odběratele 

v oblasti zpracování plechu technologií řezáním laserem a CNC a ohýbáním, doplněným o 

klasické strojírenské technologie, jako jsou soustružení, frézování, vrtání a svařování. Díky 

používaným technologiím a vysoké komplexnosti vyráběných dílů je společnost velmi dobře 

konkurence schopná na zahraničních trzích [18]. 

Obchodní jméno:  XYZ, a. s. 

Sídlo:    XXXXXXXXXXXXXXX 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum vzniku:  19. března 2004 

Základní kapitál:  5 000 000 Kč 

Splaceno:   100 % 
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2.2 Historie společnosti 

Obchodní společnost byla založena v roce 2004 jako česká akciová společnost a zpočátku 

působila pouze v oboru zpracování plechu řezáním laserem a CNC-ohýbáním. Cílovou 

skupinou zákazníků byly především menší výrobní subjekty s kusovou a malosériovou 

výrobou, které obtížně uspokojovaly své výrobní požadavky u větších dodavatelů 

komponentů z plechu [19]. 

Vzhledem k dynamickém rozvoji společnosti docházelo k navyšování kapacity jak v oboru 

řezání laserem, tak i CNC-ohýbání. Zákazníci postupně přicházeli s novými podněty a 

požadavky na dokončování výrobků, a tak se do výrobního procesu postupně zařazovaly 

technologie vrtání, vyhrubování a vystružování otvorů a výroba závitů. S narůstajícími 

požadavky na finalizaci výrobků bylo vybudováno pracoviště pro zpracování profilového 

materiálu a následně pak pracoviště pro svařování plechových i profilových komponentů do 

sestav. Dalším logickým krokem byla nabídka dokončovacích operací povrchovými 

úpravami. Do svařovaných sestav požadovali zákazníci i výrobu některých komponentů 

mechanickým obráběním, proto byla vybudována dvě pracoviště pro soustružení a frézování 

jednodušších dílů [19]. 

Do poloviny roku 2008 byla společnost schopna nabízet kompletní výrobu jednoduchých 

dílů i svařovaných sestav, které byly připraveny pro možnost finální montáže u zákazníků do 

vyráběných strojů nebo zařízení. Nárůstem sortimentu a technologických pracovišť 

přestávaly stačit pronajaté výrobní prostory, a tak v polovině roku 2008 zakoupila společnost 

starý výrobní areál s úmyslem provést kompletní rekonstrukci a přestěhovat celou výrobu do 

vlastních výrobních prostor [19]. 

Celosvětová finanční krize společnost dostihla v roce 2009 kdy změnila všechny časové 

plány. Vzhledem téměř k výhradní orientaci na český trh došlo k velkému propadu výroby. 

Důsledným uplatňováním krizového managementu a úsporami ve všech oblastech bylo toto 

období úspěšně překonáno [19]. 

Společnost poučena velkým propadem ve výrobě v době finanční krize změnila výhradní 

orientaci na český trh za trh celoevropský. V současné době společnost exportuje 70 % 
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objemu výroby do zahraničí. Export probíhá v současné době do Švédska, Dánska, 

Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Francie a Španělska [19]. 

Vzrůstající objem výroby i její ziskovost umožnila vrátit se k myšlence rekonstrukce 

vlastního výrobního areálu. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2014 a podařilo se na ni získat 

dotační titul z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na tuto rekonstrukci 

navázala dostavba nové výrobní haly. V roce 2015 byl celý projekt úspěšně dokončen a 

proběhl náročný přesun celé výroby [19]. 

Společně s novými výrobními prostory se podařilo do výroby aplikovat další výrobní postupy 

umožňující výrobu stále komplexnějších a komplikovanějších výrobků, jako jsou díly řezané 

vodním paprskem, obráběné díly na CNC-strojích, rozšiřuje a zdokonaluje se svařování 

konstrukčních dílů a sestav [19]. 

2.3 Předmět činnosti a výrobní program 

Svařované sestavy a větší konstrukční celky jsou pro společnost hlavním nosným produktem. 

Dalším velmi důležitým výrobním programem společnosti jsou strojní díly z plechu a profilů. 

Jde o díly konstrukčního charakteru pro výrobu a montáž strojů a zařízení i o díly krycí pro 

výrobu a montáž krytů strojů vyráběné v karosářské kvalitě. Díly jsou dodávány odběratelům 

samostatně nebo slouží jako vstupní komponenty pro další výrobu svařovaných sestav nebo 

větších konstrukčních celků [19]. 

Obráběné díly jsou nabízeny jako díly doplňkové, které jsou dále používány ve svařovaných 

sestavách nebo větších konstrukčních celcích, které jsou vyráběny při požadavku na 

kompletní dodávku konstrukčního celku. U svých výrobků je společnost dále schopna 

poskytnout různé povrchové úpravy jako omílání, zinkování nebo lakování. Všechny díly, 

svařované sestavy a konstrukční celky jsou vyráběny v přesnosti dle normy ISO2768 a 

přesnosti střední nebo hrubé [19]. 

Společnost je tak v současné době schopna poskytnout kusovou, malosériovou a středně 

sériovou výrobu rozsáhlé spektrum výrobků od jednoduchých dílů po složité svařované 

sestavy s obráběnými komponenty i mechanické obrábění svařených sestav. Všechny díly i 

sestavy mohou být opatřeny požadovanými povrchovými úpravami [19]. 
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2.4 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

Tato část diplomové práce obsahuje výpočty finančních ukazatelů analyzované společnosti 

a následnou statistickou analýzu, která je provedena na vybraných finančních ukazatelích. 

Jako podklad pro tyto výpočty je použita rozvaha a výkaz zisku a ztráty od roku 2009 do 

roku 2017. Zkrácená rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou vedeny v příloze č. X až č. X. Cílem 

této části práce je identifikace slabých míst analyzované společnosti. 

2.4.1 Rozdílové ukazatele 

Mezi rozdílové ukazatele byly zařazeny čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a 

čistý peněžní majetek. Nejdůležitějším ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který 

představuje platební schopnost společnosti, a který bude využit pro statistické výpočty a 

predikci budoucích hodnot. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty rozdílových ukazatelů v letech 2009 – 2017.  

Tabulka č. 2: Rozdílové ukazatele v letech 2009 až 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatel 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Čistý 

pracovní 

kapitál 
26 2515 3995 2718 -519 10409 5818 7301 8284 

Čisté 

pohotové 

prostředky 
-8935 -20283 -17752 -17806 -12175 -6343 -5386 -7083 -6598 

Čistý 

peněžní 

majetek 
-2974 71 367 -1081 -1181 8213 3828 6062 6090 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je úzce spjat s likviditou, protože pro tento ukazatel 

neexistují přesné doporučené hodnoty proto je těžké hodnotit dosažené výsledky.  Kromě 

roku 2013, kdy byla hodnota záporná z důvodu poklesu hodnoty oběžných aktiv, dosáhla 

společnost kladných hodnot, z toho vyplývá, že společnost po uhrazení krátkodobých 

závazků disponuje relativně volným kapitálem. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 
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2014, kdy došlo k poměrně velkému nárůstu oběžných aktiv, především u krátkodobého 

finančního majetku. 

Čisté pohotové prostředky dosahují ve všech sledovaných letech záporných hodnot. Může za 

to nízký stav pohotových finančních prostředků a zároveň vysoká hodnota krátkodobých 

závazků. Je proto patrné, že společnost není schopna v daném okamžiku uhradit své 

krátkodobé závazky pomocí pohotových peněžních prostředků. Nejhoršího výsledků 

společnost dosáhla v roce 2010, kdy se krátkodobé závazky dvojnásobně zvýšily oproti 

předchozímu roku. Naopak nejnižší hodnoty společnost dosáhla v roce 2015. 

Při výpočtu čistého peněžního majetku jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby a nelikvidní 

pohledávky. Od roku 2014 dosahuje společnost kladných hodnot tohoto ukazatele, to značí, 

že je schopna pokrýt své krátkodobé závazky oběžnými aktivy s vyloučenými zásobami a 

nelikvidními pohledávkami. 

Analýza čistého pracovního kapitálu 

Z rozdílových ukazatelů byl pro statistickou analýzu zvolen čistý pracovní kapitál, jelikož 

jde o důležitý ukazatel jak to manažery, tak pro vlastníky společnosti. Ukazatel je třeba 

udržovat v takové výši, která zajistí plynulost výrobního procesu a zároveň nevyvolává 

zbytečné náklady spojené s financováním oběžných aktiv. Vývoj čistého pracovního kapitálu 

v letech 2009 – 2017 je znázorněn v následujícím grafu č. 1. 
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Základní charakteristiky časové řady 

Níže uvedená tabulka obsahuje základní charakteristiky časové řady první diference 

a koeficient růstu. První diference byla vypočtena dle vzorce (1.20) a pro koeficient růst byl 

použit vzorec (1.21). Průměr časové řady čistého pracovního kapitálu vyjadřuje vzorec 

(1.19). 

Tabulka č. 3: Charakteristiky časové řady ČPK  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 

Čistý pracovní 

kapitál  

[tis. Kč] 

První diference  

[tis. Kč] 

Koeficient 

růstu 

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

1 2009 26 - - 

2 2010 2515 2489 96,731 

3 2011 3995 1480 1,588 

4 2012 2718 -1277 0,680 

5 2013 -519 -3237 -0,191 

6 2014 10409 10928 -20,056 

7 2015 5818 -4591 0,559 

8 2016 7301 1483 1,255 

9 2017 8284 983 1,135 

Průměr čistého pracovního kapitálu ze sledované období dosahoval hodnoty 4505,222. 

Společnost dosahuje kladné hodnoty, to je velmi dobré, jelikož záporné hodnoty by 
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Graf č. 1: Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 
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představovaly nekrytý dluh. Vývoj časové řady čistého pracovního kapitálu nemá monotónní 

vývoj, nemá proto význam provádět výpočet průměru první diference a průměru koeficientu 

růstu. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Pro vyrovnání ukazatele čistého pracovního kapitálu byla zvolena regresní přímka, protože 

nejlépe vystihuje průběh časové řady. Regresní přímka má tvar �̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 a koeficienty 

regresní přímky b1 a b2 byly vypočteny dle vzorců uvedených v teoretické části. 

Odhad rovnice regresní přímky má následující tvar: 

�̂� (𝑥) = −388,694 + 978,783𝑥,    𝑘𝑑𝑒 𝑥 = 1, 2, 3, … , 9. 

Následující dvě tabulky uvádí důležité statistické výpočty, které potvrzují správnost výběru 

regresní funkce čistého pracovního kapitálu. 

Tabulka č. 4: Statistické výpočty ukazatele čistého pracovního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient 
Směrodatná 

chyba 
t-podíl p-hodnota 

b1 -388,694 2016,17 -0,1928 0,8526 

b2 978,783 358,284 2,732 0,0293 

Tabulka č. 5: Statistické výpočty čistého pracovního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,52 0,0293 2,887 

Závisle proměnnou v tomto představuje čistý pracovní kapitál. Nezávisle proměnná b2, která 

dle p-hodnoty z tabulky č. 4 má v modelu význam, jelikož je výsledek menší než hladina 

významnosti α = 0,05. 

Koeficient determinace I2= 0,52 značí, že 52 % hodnot daného rozptylu ukazatele čistého 

pracovního kapitálu lze vyjádřit regresní přímkou. Vypovídací schopnost celého modelu 

představuje P-hodnota (F), která má hodnotu menší než zvolená hladina významnosti α = 
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0,05 a proto lze říci, že má jako celek dobrou vypovídací schopnost. Durbin-Watsonova 

statistika se pohybuje kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě odhadnuté regresní funkce �̂� (𝑥) = −388,694 + 978,783 ∙ (𝑡 − 2008),

𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2018, 2019 byly určeny hodnoty predikce hodnot ukazatele čistého pracovního 

kapitálu do následujících let. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = −388,694 + 978,783 ∗ (2018 − 2008) = 9399,14 (𝑡𝑖𝑠.  𝐾č). 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = −388,694 + 978,783 ∗ (2019 − 2008) = 10377,92 (𝑡𝑖𝑠.  𝐾č). 

Pokud v bezprostředně následujících dvou letech nedojde k zásadní změně podmínek a vývoj 

ukazatel bude probíhat jako do této doby, bude hodnota čistého pracovního kapitálu v roce 

2018 dosahovat hodnoty 9 399,14 tis. Kč a v roce 2019 hodnoty 10 377,92 tis. Kč. 

Následující graf č. 2 zobrazuje vyrovnané hodnoty čistého pracovního kapitálu pomocí 

regresní přímky a také predikci pro následující dva roky. 
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2.4.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita patří mezi způsoby hodnocení solventnosti společnosti. Ukazatele likvidity jsou 

seřazeny od těch nejvíce likvidních pro nejméně likvidní toto pořadí je patrné v následující 

tabulce. Pro statistické výpočty a predikci hodnot bude použita okamžitá likvidita a běžná 

likvidita. 

Tabulka č. 6: Ukazatele likvidity v letech 2009 až 2017 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá 

likvidita 0,008 0,009 0,133 0,055 0,227 0,703 0,539 0,336 0,474 

Pohotová 

likvidita 0,670 1,003 1,018 0,943 0,925 1,384 1,327 1,569 1,486 

Běžná 

likvidita 1,081 1,177 1,195 1,197 1,128 1,487 1,498 1,685 1,661 

Okamžitá likvidita představuje schopnost uhradit své okamžitě splatné závazky za pomoci 

peněžních prostředků. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. V letech 

2009 – 2012 dosahovaly hodnoty okamžité likvidity menší než 0,2, což znamená, že 

solventnost společnosti nebyla uspokojivá. Na minimální hranici rozmezí se společnost 

dostala v roce 2013. V následujícím roce došlo k nárůstu krátkodobého finančního majetku, 

především v položce účty v bankách. Díky tomu došlo ke zlepšení výsledků okamžité 

likvidity, která v tomto roce dosahovala nejvyšší hodnoty. V dalších sledovaných letech 

došlu k mírnému poklesu hodnoty ukazatele, ale i nadále se pohyboval v doporučených 

hodnotách. 

Pohotová likvidita má minimální doporučenou hranici 1, v případě, že se výsledky pohybují 

nad touto hranicí, je společnost schopna dostát svým závazkům bez prodeje zásob. V případě, 

že se hodnoty pohybují pod touto hranicí, musí společnost spoléhat při úhradě svých závazků 

na prodej zásob. Je-li hodnota vyšší než 1,5, má společnost nadměrné množství oběžných 

aktiv ve formě peněžních prostředků, které společnosti nepřináší žádný užitek. V letech 

2009 – 2013 měl ukazatel kolísavý trend a ne vždy společnost dosahovala doporučených 
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hodnot. Od roku 2014 se však společnost stabilně daří dosahovat doporučených hodnot, 

v roce 2016 pak byla hodnota ukazatele nejvyšší. 

Běžná likvidita představuje schopnost společnosti dostát všem svým závazkům v případě, že 

by v daném okamžiku přeměnila všechna oběžná aktiva na hotovost, hodnota běžné likvidity 

by se měla pohybovat nad hranicí 1,5. Problematické je dosahuje-li společnost hodnot nižších 

něž je 1, to znamená, že své krátkodobé závazky není schopna uhradit z oběžných aktiv a 

musí spoléhat na dlouhodobé zdroje financování. Společnost se nad doporučenou hranici 1,5 

dostala až v roce 2016, kdy dosahovala hodnota ukazatele nejlepšího výsledku. 

V předchozích letech se sice společnost pohybovala pod doporučenou hranicí, hodnoty však 

byly vyšší než 1 a společnost tak stále byla schopná hradit své krátkodobé závazky, kromě 

roku 2013, kdy došlo k poklesu oběžných aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek. 

Analýza okamžité likvidity 

Prvním z ukazatelů likvidity podrobených statistické analýze je okamžitá likvidita. Okamžitá 

likvidita představuje platební schopnost společnosti, která je pro společnost velmi důležitá, 

proto si zaslouží podrobnější analýzu. V následujícím grafu č. 3 je zobrazen vývoj okamžité 

likvidity ve sledovaném období. 
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Základní charakteristiky časové řady 

V následující tabulce jsou vypočteny základní charakteristiky časové řady okamžité likvidity 

v letech 2009 až 2017. Průměr okamžité likvidy je vypočten podle vzorce (1.19). Pro první 

diference a koeficient růst jsou použity vzorce (1.21) a (1.23). 

Tabulka č. 7: Charakteristika časové řady okamžité likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 
Okamžitá 

likvidita 
První diference Koeficient růstu 

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

1 2009 0,008 - - 

2 2010 0,009 0,001 1,188 

3 2011 0,133 0,123 14,364 

4 2012 0,055 -0,077 0,417 

5 2013 0,227 0,172 4,111 

6 2014 0,703 0,476 3,094 

7 2015 0,539 -0,164 0,767 

8 2016 0,336 -0,204 0,622 

9 2017 0,474 0,138 1,412 

Průměrná hodnota okamžité likvidity za sledované období je 0,276. Na základě výpočtů 

prvních diferencí je patrné, že v jednotlivých letech docházelo ke střídání růstu a poklesu 

hodnoty ukazatele. Vzhledem k vývoji okamžité likvidity, který není monotónní, není u této 

časové řady vypočítán průměr první diference a průměr koeficientu růstu, výsledky těchto 

charakteristik by byly zkreslené. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Pro vyrovnání časové řady okamžité likvidity byl zvolen modifikovaný exponenciální trend, 

který vývoj ukazatele nejlépe vystihuje. Rovnice modifikovaného exponenciálního trendu 

má tvar 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , koeficienty b1, b2 a b3 jsou vypočteny na základě vzorců 

v teoretické části. 

Odhad regresní funkce má následující tvar: 

�̂� (𝑥) = 0,818 − 1,009 ∗ 0,872𝑥,   𝑘𝑑𝑒 𝑥 = 1, 2, 3, … , 9. 
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Následující tabulka obsahuje statistické výpočty, které potvrzují vhodné zvolení regresní 

funkce pro okamžitou likviditu. 

Tabulka č. 8: Statistické výpočty ukazatele okamžité likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 0,818 1,127 0,726 0,495 

b2 -1,009 0,933 -1,082 0,321 

b3 0,872 0,251 3,48 0,013 

Tabulka č. 9: Statistické výpočty okamžité likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,629 1,798 

Koeficient determinace vyjadřuje 62,9 % hodnot rozptylu časové řady okamžité likvidity. 

Jelikož se hodnota indexu blíží k jedné, lze říci, že zvolená regresní funkce vhodně vystihuje 

analyzovanou řadu. To potvrzují také výpočty uvedené v tabulce č. 9, kde p-hodnota 

koeficientu b3 je menší než zvolená hladina významnosti α = 0,05 a má tedy vypovídací 

schopnost. Hodnota Durbin-Watsonovy statistiky se pohybuje kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Dle odhadnuté regresní funkce �̂� (𝑥) = 0,818 − 1,009 ∗ 0,872(𝑡−2008), 𝑘𝑑𝑒  

𝑡 = 2018, 2019 byly určeny hodnoty predikce hodnoty ukazatele okamžité likvidity do 

následujících let. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 0,818 − 1,009 ∗ 0,872(2018−2008) = 0,5615 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 0,818 − 1,009 ∗ 0,872(2019−2008) = 0,5943 
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V případě, že nedojde ke změně podmínek a vývoji ukazatelů lze očekávat v roce 2018 

hodnotu okamžité likvidity 0,5615 a v roce 2019 hodnotu 0,5943. 

V následujícím grafu č. 4 je znázorněno vyrovnání okamžité likvidity modifikovaným 

exponenciálním trendem včetně predikcí na roky 2018 a 2019. 

Analýza běžné likvidity 

Druhým analyzovaným ukazatelem likvidity je běžná likvidita, která ve výpočtu používá 

celou část oběžných aktiv, nikoli jen peněžní prostředky jako je tomu u likvidity okamžité. 

V grafu č. 5 je znázorněn vývoj běžné likvidity v letech 2009 – 2017. 
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Základní charakteristiky časové řady 

V následující tabulce č. 10 jsou vypočteny základní charakteristiky časové řady. Pro výpočet 

závisle proměnné, běžné likvidity, byl použit vzorec (1.6). Výpočet první diference byl 

proveden podle vzorce (1.21), vzorec (1.23) posloužil pro výpočet koeficientu růstu. 

Tabulka č. 10: Charakteristika časové řady běžné likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 
Běžná 

likvidita 
První diference Koeficient růstu 

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

1 2009 1,08 - - 

2 2010 1,18 0,097 1,089 

3 2011 1,20 0,018 1,015 

4 2012 1,20 0,002 1,001 

5 2013 1,13 -0,068 0,943 

6 2014 1,49 0,359 1,318 

7 2015 1,50 0,010 1,007 

8 2016 1,68 0,187 1,125 

9 2017 1,66 -0,024 0,986 

V prvních pěti sledovaných letech se hodnoty ukazatele nacházela pod doporučenou 

hodnotou, avšak od roku 2013 má ukazatel rostoucí trend a nyní se společnost pohybuje 
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v doporučeném rozmezí, z čehož vyplývá, že je společnost schopna uspokojit své věřitele. 

Průměrná hodnota běžné likvidity během devíti sledovaných let je 1,345. Průměr první 

diference říká, že se hodnoty běžné likvidity meziročně zvýšily o 0,072. Průměrný koeficient 

růstu udává meziroční nárůst hodnot 1,061krát. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Pro vyrovnání časové řady běžné likvidity byla zvolena regresní přímka, která nejlépe 

vystihuje její vývoj. Rovnice regresní přímky má tvar �̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 a koeficienty b1 a b2 jsou 

vypočteny dle vzorce (1.32). 

Odhad regresní funkce má následující tvar: 

�̂� (𝑥) = 0,951 + 0,079𝑥,   𝑘𝑑𝑒 𝑥 = 1, 2, 3, … , 9. 

Následující tabulka obsahuje statistické výpočty potvrzující vhodnost zvolené regresní 

funkce pro běžnou likviditu. 

Tabulka č. 11: Statistické výpočty ukazatele běžné likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 0,9542 0,0739 12,91 3,89E-06 

b2 0,0785 0,0131 5,976 0,0006 

Tabulka č. 12: Statistické výpočty běžné likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,841 0,0006 1,877 

P-hodnota nezávislé proměnné b2 potvrzuje vhodnost použití regresní přímky pro vyrovnání 

časové řady, jelikož je nižší než zvolená hladina významnosti α = 0,05. Hladina p-hodnoty 

(F), také potvrzuje důvěryhodnost tohoto modelu, protože je menší než zvolená úroveň 

významnosti, to udává dobrou vypovídací schopnost modelu jako celek. Koeficient 

determinace vysvětluje 84 % rozptylu hodnot běžné likvidity, lze proto říci, že zvolená 
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regresní funkce vhodně vystihuje zkoumanou časovou řadu. Durbin-Watsonova statistika se 

pohybuje kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě odhadnuté regresní funkce �̂� (𝑥) = 0,951 + 0,079 ∗ (𝑡 − 2008),

𝑘𝑑𝑒 𝑡 =  2018, 2019 byly určeny hodnoty predikce hodnoty ukazatele běžné likvidity pro 

následující roky. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 0,951 + 0,079 ∗ (2018 − 2008) = 1,741. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 0,951 + 0,079 ∗ (2019 − 2008) = 1,819. 

V případě, že v následujících dvou letech nedojde ke změně podmínek a hodnoty ukazatele 

se budou vyvíjet stejně jako doposud, lze očekávat, že ukazatel dosáhne v roce 2018 hodnoty 

1,7401 a v roce 2019 hodnoty 1,8291. 

V grafu č. 6 je znázorněné vyrovnání časové řady běžné likvidity pomocí regresní přímky a 

také predikce pro rok 2018 a 2019. 
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Graf č. 6: Vyrovnané hodnoty běžné likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4.3 Ukazatele rentability 

Pro zhodnocení celkové efektivnosti činnosti společnosti slouží ukazatele rentability. 

Výsledky ukazatelů rentability informují o výnosnosti vloženého kapitálu do společnosti. 

Následující tabulka obsahuje výpočty rentability vloženého kapitálu, rentability celkových 

vložených aktiv, rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb. 

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability v letech 2009 až 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatel 

(v %) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROI -24,72 7,34 8,14 7,02 8,97 21,60 13,98 7,37 1,50 

ROA -24,55 7,30 8,10 6,99 8,96 21,60 13,97 7,34 1,50 

ROE -147,82 33,46 28,12 19,35 19,12 49,73 19,74 8,76 1,67 

ROS -16,44 3,40 3,39 2,84 3,52 14,79 7,95 4,11 0,89 

Rentabilita vloženého kapitálu vyjadřuje návratnost investice, nezávisle na tom, z jakého 

zdroje byla financována. Ukazatel rentability vloženého kapitálu v prvních pěti sledovaných 

letech není příliš vysoký a pohybuje se pod doporučenou hodnotou, která se pohybuje 

v rozmezí 12 % - 15 %, v roce 2009 dosahuje ukazatel záporných hodnot. V roce 2014 

došlo k nárůstu ukazatele nad doporučené hodnoty vlivem zvýšení výsledku hospodaření a 

cizích zdrojů, v následujícím roce došlo k poklesu, ale hodnota se i nadále držela 

v doporučeném rozmezí. Výsledky ukazatele v posledních sledovaných letech nejsou příliš 

dobré, v roce 2016 byla hodnota ukazatele pod doporučenou hodnotou, investice však 

investorům stále přinášela zisk, avšak v roce 2017 byla rentabilita natolik nízká, že by 

investice do společnosti nebyla pro investory zajímavá. 

Rentabilita celkových aktiv udává, jak efektivně společnost využívá svůj majetek. Z výše 

uvedené tabulky je patrné, že kromě roku 2009 společnost dosahovala kladných hodnot 

tohoto ukazatele, což znamená, že byla schopna tvořit zisk. Při porovnání hodnot s oborovým 

průměrem, pouze v letech 2009, 2012 a 2016 nedosahovala společnost oborových hodnot. 

V ostatních letech se společnost pohybovala nad oborovým průměrem. Pro poslední 
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sledovaný rok není možné srovnání s oborovým průměrem, je však patrné, že došlo ke 

skokovému poklesu z důvodu velmi nízkého výsledku hospodaření. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje míru výnosnosti vlastního kapitálu a jde o 

důležitý ukazatel pro vlastníky společnosti. Rentabilita vlastního kapitál v roce 2009 

dosahovala záporných hodnot v důsledku záporného výsledku hospodaření, v následujících 

letech až do roku 2014 dosahovala společnost velmi dobrých hodnot a pohybovala se nad 

oborovým průměrem. Nejlepšího výsledku dosáhla společnost v roce 2014, kdy na 1 Kč 

vlastního kapitálu připadalo 0,5 Kč čistého zisku. Od roku 2015 mají hodnoty ukazatele 

klesající trend a v roce 2017 pak na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo jen 0,017 Kč čistého 

zisku. 

Rentabilita tržeb udává, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. V prvním 

sledovaném roce byla hodnota ukazatele záporná a v následujících letech připadalo průměrně 

na 1 Kč tržeb 0,03 Kč zisku. Nejvyšší hodnoty pak dosáhla společnost v roce 2014, kdy na 1 

Kč tržeb připadlo 0,148 Kč čistého zisku, v tom roce také hodnota převyšovala oborový 

průměr. V dalších letech měl ukazatel klesající trend a v roce 2017 dosáhla společnost 

nejhoršího výsledku za sledované období, kdy na 1 Kč tržeb připadlo pouze 0,0089 Kč 

čistého zisku, hodnoty však zůstaly kladné. 

Analýza rentability celkových vložených aktiv 

Rentabilita celkových aktiv měří hrubou produkční sílu aktiv společnosti a zjišťuje, zda 

společnost efektivně využívá svůj majetek. Proto byl tento ukazatel vybrán pro důkladnější 

analýzu. Vývoj ukazatele rentability celkových aktiv je zobrazen v následujícím grafu č. 7. 
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Základní charakteristiky časové řady 

Následující tabulka obsahuje výpočty rentability celkových aktiv dle vzorce (1.8) a také 

výpočty prvních diferencí a koeficientu růstu dle vzorců (1.21) a (1.23) za roky 2009 až 2017. 

Tabulka č. 14: Charakteristika časové řady rentability celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok ROA [%] 
První diference 

[%] 
Koeficient růstu 

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

1 2009 -24,55 - - 

2 2010 7,30 31,854 -0,297 

3 2011 8,10 0,797 1,109 

4 2012 6,99 -1,114 0,863 

5 2013 8,96 1,973 1,282 

6 2014 21,60 12,644 2,411 

7 2015 13,97 -7,632 0,647 

8 2016 7,34 -6,630 0,525 

9 2017 1,50 -5,840 0,205 

Dle výpočtu prvních diferencí došlo k největšímu meziročnímu nárůstu v roce 2010, kdy 

došlo ke zvýšení o téměř 32 p. b. V dalších letech měly hodnoty rentability celkových aktiv 

spíše kolísavý trend. V průměru byla hodnota ROA za analyzované období 5,691 %. 
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Graf č. 7: Rentabilita celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 
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Jelikož hodnoty ve sledovaném období neměly monotónní vývoj není vypočítán průměr 

prvních diferencí a průměr koeficientu růstu, tyto charakteristiky by neměly dobrou 

vypovídací schopnost. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Z tabulky č. 15 je jasně vidět, že hodnoty rentability celkových aktiv neměly za sledované 

období jednoznačně rostoucí nebo klesající trend, spíše se pohybovaly kolem konstanty, 

proto je pro vyrovnání a predikci ukazatele zvolena průměrná hodnota. Zápis funkce 

průměrné hodnoty má následující tvar: 

�̂� (𝑥) = 5,691 %. 

Následující statistické výpočty v programu Gretl, slouží pro ověření vhodnosti výběru 

průměrné hodnoty pro vyrovnání dané časové řady. 

Tabulka č. 15: Statistické výpočty ukazatele rentability aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 -5,199 8,651 -0,601 0,567 

b2 2,178 1,537 1,417 0,199 

Tabulka č. 16: Statistické výpočty rentability aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,223 0,199 1,249 

Koeficient determinace je velmi nízký, to naznačuje nevhodnost vyrovnání časové řady 

regresní funkcí. Nezávisle proměnná b2 dle hladiny p-hodnoty nemá potřebnou vypovídací 

schopnost, stejně tak jako p-hodnota (F), jejíž hodnota také přesahuje zvolenou hladinu 

významnosti α = 0,05, nemá dostatečnou vypovídací schopnost pro celý model. Hodnota 

Durbin-Watsonovi statistiky se pohybuje pod doporučenou hodnotou 2. 
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Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě průměrné hodnoty ukazatele za sledované období let 2009 až 2017 byly určeny 

hodnoty predikce hodnoty ukazatele rentability aktiv pro následující roky. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 5,691 %. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 5,691 %. 

Nedojde-li v následujících dvou letech ke změně podmínek a ke změně ve vývoji ukazatele 

rentability aktiv, lze očekávat v letech 2018 a 2019 hodnotu ukazatele přibližně 5,691 %. 

V grafu č. 8 je znázorněné vyrovnání časové řady průměrnou hodnotou včetně predikce 

vývoje ukazatele v letech 2018 a 2019. 

Analýza rentability tržeb 

Dalším analyzovaným ukazatelem z ukazatelů rentability je rentabilita tržeb. Rentabilita 

tržeb byla vybrána z důvodu, že vyjadřuje schopnost podniku vytvářet zisk při dosažené 

úrovni tržeb. V následujícím grafu č. 9 je znázorněn vývoj rentability tržeb. 
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Graf č. 8: Vyrovnané hodnoty rentability celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Základní charakteristiky časové řady 

V tabulce č. 17 jsou obsaženy výpočty rentability tržeb za sledované období podle vzorce 

(1.10) a základní charakteristiky časové řady první diference a koeficient růstu vypočtené dle 

vzorců (1.21) a (1.23). 

Tabulka č. 17: Charakteristika časové řady rentability tržeb 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok ROS [%] 
První diference 

[%] 
Koeficient růstu 

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

1 2009 -16,44 - - 

2 2010 3,40 19,844 -0,207 

3 2011 3,39 -0,009 0,997 

4 2012 2,84 -0,547 0,839 

5 2013 3,52 0,679 1,239 

6 2014 14,79 11,265 4,197 

7 2015 7,95 -6,840 0,537 

8 2016 4,11 -3,841 0,517 

9 2017 0,89 -3,219 0,216 
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Ukazatel rentability tržeb by měl mít rostoucí trend, což se společnosti nepovedlo uskutečnit. 

Průměrná hodnota rentability tržeb se ve sledovaném období byla přibližně 2,717 %. 

Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2014, kdy dle první diference došlo 

k meziročnímu nárůstu o 11,265 p. b.  

Vzhledem ke střídavému poklesu a nárůstu hodnoty ukazatele nelze určit rostoucí nebo 

klesající trend časové řady, proto není vypočten průměr prvních diferenci a průměr 

koeficientu růstu, jelikož výsledky těchto charakteristik by byly zkreslené. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Z tabulky č. 18 je zřejmé, že časové řady rentability tržeb nevykazuje v analyzovaném 

období jednoznačný rostoucí nebo klesající trend a hodnoty se pohybují kolem konstanty. 

Proto byla pro vyrovnání časové řady a následnou predikci budoucího vývoje zvolena 

průměrná hodnota. 

Podkladem zvolení průměrné hodnoty pro vyrovnání časové řady rentability tržeb jsou 

použity statistické výpočty v programu Gretl. 

Tabulka č. 18: Statistické výpočty ukazatele rentability tržeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 -4,993 5,521 -0,904 0,396 

b2 1,542 0,981 1,572 0,161 

Tabulka č. 19: Statistické výpočty rentability tržeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,261 0,161 1,382 

Obě výše uvedené tabulky potvrzují správnost výběru průměrné hodnoty pro vyrovnání 

časové řady. P-hodnota nezávisle proměnné b2 i p-hodnota (F), která určuje významnosti 

modelu jako celku, jsou vyšší než zvolená hladina významnosti α = 0,05. Z toho vyplývá, že 
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pro tuto časovou řadu není vhodné vyrovnání pomocí regresní funkce. Durbin-Watsonova 

statistika se nachází pod doporučenou hodnotou 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Dle průměrné hodnoty ukazatele rentability za sledované období let 2009 až 2017 byly 

určeny hodnoty predikce hodnoty ukazatele rentability tržeb pro následující roky 2018 a 

2019. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 2,717 %. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 2,717 %. 

Pokud v následujících letech nedojde ke změně ve vývoji ukazatele a hodnoty se budou 

vyvíjet jako doposud, lze předpokládat, že hodnota rentability tržeb v roce 2018 a 2019 bude 

přibližně 2,717. 

V grafu č. 10 je znázorněné vyrovnání časové řady průměrnou hodnotou a jsou zde, také 

znázorněný předpokládaný vývoj pro roky 2018 a 2019. 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zachycují vztah mezi vlastními a cizími zdroji na celkovém 

financování společnosti a jsou důležité jak pro vlastníky, tak i pro věřitele. Společnost musí 

usilovat o optimální poměr vlastního a cizího kapitálu. 

Tabulka č. 20: Ukazatele zadluženosti v letech 2009 až 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatel 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková 

zadluženost  

(v %) 
81,06 81,87 75,26 69,05 65,24 66,21 47,72 40,33 43,02 

Koeficient 

samofinancování 

(v %) 
18,25 17,58 24,21 30,54 34,65 33,79 52,19 59,30 56,76 

Úrokové krytí -10,10 5,13 6,27 6,49 9,85 25,00 11,40 8,11 2,71 

U celkové zadluženosti se doporučená hodnota uvádí mezi 40 % - 60 %.  Tento ukazatel 

informuje o podílu cizích zdrojů na celkovém financování společnosti. V roce 2009 

dosahovala hodnota celkové zadluženosti 81 %, pohyboval se tedy vysoce nad doporučenou 

hodnotou. V průběhu sledovaných let se však společnosti dařilo zadluženost snižovat a 

v současné době se pohybuje v rozmezí doporučených hodnot. Největší podíl na cizích 

zdrojích má položka krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Koeficient samofinancování je opačným ukazatelem k celkové zadluženosti a informuje 

jakým podílem je majetek společnosti financován z vlastních zdrojů. Dohromady 

s ukazatelem celkové zadluženosti pak dává hodnotu 100 %. Z výše uvedené tabulky je 

patrné, že během sledovaných let společnost čím dál více spoléhá na financování vlastními 

zdroji.  

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Nejnižší hodnoty 

dosahoval ukazatel v roce 2009, kdy se ukazatel dostal do záporných hodnot vlivem 

záporného provozního výsledku hospodaření. V dalších sledovaných letech se ukazatel 
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pohybuje nad minimální doporučenou hranicí 3 a nejlepších hodnot pak ukazatel dosahoval 

v roce 2014. 

Analýza celkové zadluženosti 

Z ukazatelů zadluženosti je analýze časových řad podrobena celková zadluženost.  Daný 

ukazatel, je zajímavý především pro věřitele společnosti. Čím vyšší je hodnota celkové 

zadluženosti, tím vyšší je riziko pro věřitele. Graf č. 11 zobrazuje vývoj celkové zadluženosti 

ve sledovaném období. 

Základní charakteristiky časové řady 

V následující tabulce je uvedena celková zadluženost společnosti (v %) a základní 

charakteristiky časové řady v letech 2009 – 2017. Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti 

byly vypočteny dle vzorce (1.11). První diference a koeficient růstu byly vypočteny dle 

vzorců (1.21) a (1.23). 
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Tabulka č. 21: Charakteristika časové řady celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 
Celková 

zadluženost [%] 

První diference 

[%] 
Koeficient růstu 

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

1 2009 81,06 - - 

2 2010 81,87 0,806 1,010 

3 2011 75,26 -6,601 0,919 

4 2012 69,05 -6,215 0,917 

5 2013 65,24 -3,812 0,945 

6 2014 66,21 0,975 1,015 

7 2015 47,72 -18,495 0,721 

8 2016 40,33 -7,392 0,845 

9 2017 43,02 2,692 1,067 

Dle výpočtu prvních diferencí a koeficientů růstu je zřejmé, že časová řada ukazatele celkové 

zadluženosti měla ve většině sledovaných let klesající trend. Hodnota ukazatele klesla z 81 % 

v roce 2009 na hodnotu 43 % v roce 2017. Průměrná hodnota ukazatele v analyzovaném 

období je 63,305 %.  

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Pro vyrovnání celkové zadluženosti, byl zvolen logistický trend. Koeficient determinace má 

hodnotu 0,896, to znamená, že zvolená regresní funkce vystihuje 89,6 % hodnot rozptylu 

celkové zadluženosti. Vzhledem k tomu, že je koeficient determinace blízko jedné, lze říci, 

že vybraná regresní funkce vhodně vystihuje časovou řadu. 

Odhad logistického trendu, je zapsán ve tvaru �̂�(𝑥) =
1

𝑏1+𝑏2∗𝑏3
𝑥. Koeficienty b1, b2 a b3 byly 

získány výpočty vzorců z teoretické části. 

Odhad logistického trendu má následující tvar: 

�̂� (𝑥) =
1

0,008 + 0,003 ∗ 1,212(𝑥)
= ,    𝑘𝑑𝑒 𝑥 = 1, 2, 3, … , 9. 

V následující tabulce jsou statistické výpočty, které potvrzují správně zvolenou funkci pro 

vyrovnání časové řady celkové zadluženosti. 
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Tabulka č. 22: Statistické výpočty ukazatele celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 0,008 0,006 1,333 0,231 

b2 0,003 0,004 0,674 0,525 

b3 1,212 0,161 7,559 0,0003 

Tabulka č. 23: Statistické výpočty celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování v program Gretl) 

Koeficient determinace Durbin-Watsonova statistika 

0,896 2,147 

Index determinace říká, že 89,6 % hodnot rozptylu časové řady celkové zadluženosti je 

možné vyjádřit právě logistickým trendem. Hladina p-hodnoty nezávisle proměnné b3 je nižší 

než zvolená hladina významnosti α = 0,05, což potvrzuje správnost zvolené regresní funkce. 

Durbin-Watsonova statistika se pohybuje kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě odhadnuté regresní funkce �̂� (𝑥) =
1

0,008+0,003∗1,212(𝑡−2008) , 𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2018, 2019 

byly určeny hodnoty predikce hodnot ukazatele celkové zadluženosti pro následující roky. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) =
1

0,008 + 0,003 ∗ 1,212(2018−2008)
= 35,06 %. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) =
1

0,008 + 0,003 ∗ 1,212(2019−2008)
= 30,42 %. 

Za předpokladu nezměněných podmínek v následujících dvou letech, bude predikce hodnot 

celkové zadluženosti pro rok 2018 35,06 % a pro rok 2019 30,42 %. 
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Následující graf č. 12 znázorňuje vyrovnání časové řady celkové zadluženosti logistickým 

trendem a predikci pro následující roky 2018 a 2019. 

2.4.5 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. 

Následující tabulka ukazuje výsledky ukazatele obratu celkových aktiv, dobu obratu zásob, 

dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků. Poslední tři zmíněné ukazatele jsou udávány 

ve dnech a značí průměrnou dobu, kdy jsou zásoby vázány ve společnosti a průměrnou dobu 

inkasa pohledávek a splatnosti závazků. 
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Graf č. 12: Vyrovnané hodnoty celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 24: Ukazatele aktivity v letech 2009 až 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat 

celkových 

aktiv 
1,64 1,73 2,01 2,08 1,88 1,14 1,30 1,26 1,07 

Doba 

obratu 

zásob 
35,75 20,89 18,17 23,59 15,99 8,89 8,76 5,80 11,45 

Doba 

obratu 

pohledávek 
57,50 119,49 90,72 82,28 54,83 58,92 40,51 61,47 66,17 

Doba 

obratu 

závazků 

50,39 71,85 55,07 53,52 56,60 62,22 36,61 35,24 52,78 

Obrat celkových aktiv udává kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. Zobrazuje 

zhodnocení celkových aktiv ve výrobní činnosti společnosti bez ohledu na zdroje jejich krytí, 

jako minimální hodnota ukazatele se uvádí 1. Ve všech analyzovaných letech se společnost 

pohybovala nad minimální doporučenou hranicí. Lze tedy říci, že společnost svůj majetek 

využívá efektivně. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2012, kdy došlo ke zvýšení tržeb 

za prodej výrobků a služeb. Od roku 2013 má ukazatel klesající trend a v posledním 

sledovaném roce se pak pohybuje na minimální doporučené hranici. 

Doba obratu zásob udává dobu, po jakou jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob do jejich 

spotřeby nebo prodeje. Za sledované období byla průměrná doba obratu zásob 17 dní. 

Nejnižší hodnoty dosáhla společnost v roce 2016 kdy byla hodnota 5,8 dní, díky nejnižší 

hodnotě zásob za celé sledované období. V roce 2017 došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu 

doby obratu zásob na 11,45 dní, hlavními důvody je pokles tržeb a nárůst hodnoty zásob. 

Doba obratu pohledávek udává za jak dlouho dojde k přeměně pohledávky na peněžní 

prostředky. Pro společnost je výhodná co nejnižší hodnota ukazatele, jelikož pak nemá 

v pohledávkách vázány peněžní prostředky příliš dlouho a může se získanými finančními 

prostředky dále disponovat. Průměrná hodnota doby obratu pohledávek společnosti je 71dní, 

z výše uvedené tabulky je patrné, že se společnost snaží hodnotu toho ukazatele snižovat. 
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Nejnižší hodnoty 41 dní dosahuje ukazatel v roce 2015. Většina odběratelů společnosti, má 

splatnost faktur 60 dní, to znamená že v roce 2017 odběratelé hradili své závazky se 

zpožděním jednoho týdne. 

Doba obratu závazků udává, jak dlouho společnost odkládá platbu svých závazků vůči 

dodavatelům. V porovnání s dobou obratu pohledávek, která by měla být co nejnižší by doba 

obratu pohledávek měla být co nejvyšší. Pak by společnost měla k dispozici peněžní 

prostředky od odběratelů a mohla je využít na úhradu svých závazků. Společnost by se měla 

snažit vyvážit dobu odkládání platby závazků s dobrou platební morálkou vůči dodavatelům, 

kteří chtějí hodnotu co nejnižší. V případě analyzované společnosti neplatí, že by inkaso 

pohledávek probíhalo dříve úhrada závazků. Společnost hradí své závazky v průměru o 18 

dní dříve než, inkasuje pohledávky. Z výše uvedené tabulky je patrné, že doba obratu závazků 

měla klesající trend, až v roce 2017 došlo ke zvýšení doby obratu závazků o 18 dní. V roce 

2017 měla společnost zpoždění s platbou svých závazků 23 dní, jelikož faktury mají ve 

většině případů splatnost 30 dní. 

Analýza doby obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je pro společnost důležitá z hlediska platební schopnosti, proto si 

zaslouží důkladnější analýzu. Ukazatel doby obratu pohledávek je dobré porovnat 

s ukazatelem doby obratu závazků, proto i ten bude podroben statistické analýze. Následující 

graf č. 13 zobrazuje vývoj doby obratu pohledávek v letech 2009 – 2017. 
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Základní charakteristiky časové řady 

Základní charakteristiky časové řady doby obratu pohledávek jsou uvedené v následující 

tabulce č. 28 Doba obratu pohledávek představující závisle proměnnou je vypočtena podle 

vzorce (1.16). První diference a koeficient růstu jsou vypočteny podle vzorců (1.21) a (1.23). 

Tabulka č. 25: Charakteristika časové řady doby obratu pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 

Doba obratu 

pohledávek  

[dny] 

První diference 

[dny] 
Koeficient růstu 

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

1 2009 57,50 - - 

2 2010 119,49 61,997 2,078 

3 2011 90,72 -28,779 0,759 

4 2012 82,28 -8,434 0,907 

5 2013 54,83 -27,452 0,666 

6 2014 58,92 4,087 1,075 

7 2015 40,51 -18,405 0,688 

8 2016 61,47 20,959 1,517 

9 2017 66,17 4,701 1,076 

Na základě výpočtů prvních diferencí a koeficientů růstu byl zjištěn, značný nárůst hodnoty 

ukazatele v roce 2010 o 62 dní. V dalších letech vykazovala časová řada ukazatele až do roku 
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2015 kdy došlo k poklesu oproti předchozímu roku o 31 %, od následujícího roku 2016 začal 

ukazatel vykazovat rostoucí trend. Průměrná doba obratu pohledávek ze sledované období 

byla 71 dní. 

Průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu nemá význam počítat vzhledem ke 

kolísavému vývoji ukazatele. Tyto charakteristiky by měly nedostatečnou vypovídací 

schopnost. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Během sledovaného období hodnoty ukazatele vykazovaly kolísavý trend, kvůli 

nemonotónnímu průběhu, není vhodné k vyrovnání použít regresní funkci. Pro vyrovnání 

ukazatele doby obratu pohledávek a následnou predikci budoucího vývoje bude použita 

průměrná hodnota. 

Jako podklad pro zvolení průměrné hodnoty byly provedeny statistické výpočty v programu 

Gretl, které potvrzují správnost výběrů průměrné hodnoty pro vyrovnání časové řady a 

následnou predikci. 

Tabulka č. 26: Statistické výpočty ukazatele doby obratu pohledávek 

 (Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 92,14 15,871 5,805 0,0007 

b2 -4,386 2,821 -1,555 0,164 

Tabulka č. 27: Statistické výpočty doby obratu pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,257 0,164 1,958 

P-hodnota nezávisle proměnné b2 i p-hodnota (F) hodnotící významnost modelu jako celku, 

přesahují zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 a proto nemají dostatečnou vypovídací 

schopnost pro použití regresní funkce. Koeficient determinace má nízkou hodnotu, což také 
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potvrzuje vhodnost použití průměrné hodnoty. Durbin-Watsonova statistika se pohybuje 

kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě průměrné hodnoty ukazatele byly určeny hodnoty predikce hodnoty doby obratu 

pohledávek pro následující dva roky. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 70,21 𝑑𝑛í. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 70,21 𝑑𝑛í. 

Pokud v dalších letech nedojde ke změně podmínek a vývoje hodnot ukazatele, lze 

přepokládat, že hodnota ukazatele v roce 2018 a 2019 bude přibližně 70,21 dní. 

V grafu č. 14 je zobrazené vyrovnání časové řady průměrnou hodnotou a je zde, také 

znázorněn předpokládaný vývoj pro rok 2018 a 2019. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

D
o

b
a 

o
b

ra
tu

 p
o

h
le

d
áv

ek

Rok

Doba obratu pohledávek Vyrovnaná data Predikce

Graf č. 14: Vyrovnané hodnoty doby obratu pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



73 

Analýza doby obratu závazků 

Doba obratu závazků udává, kdy analyzovaná společnosti hradí faktury svým dodavatelů. 

Analýza tohoto ukazatele je provedena pro porovnání s ukazatelem doby obratu pohledávek. 

Vývoj doby obratu závazků je znázorněn v grafu č. 15. 

Základní charakteristiky časové řady 

Základní charakteristiky časové řady doby obratu závazků jsou uvedené v následující tabulce 

č. 28. Doba obratu závazků je závisle proměnná, která je vypočtena podle vzorce (1.16). 

Vzorce (1.21) a (1.23) byly použity pro výpočet první diference a koeficient růstu. 
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Tabulka č. 28: Charakteristika časové řady doby obratu závazků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok 
Doba obratu 

závazků [dny] 

První diference 

[dny] 
Koeficient růstu 

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

1 2009 50,39 - - 

2 2010 71,85 21,467 1,426 

3 2011 55,07 -16,784 0,766 

4 2012 53,52 -1,551 0,972 

5 2013 56,60 3,079 1,058 

6 2014 62,22 5,625 1,099 

7 2015 36,61 -25,614 0,588 

8 2016 35,24 -1,364 0,963 

9 2017 52,78 17,534 1,498 

Z výpočtů prvních diferencí a koeficientů růstu je zřejmé, že časová řada doby obratu 

závazků vykazovala ve sledovaném období kolísavý trend. K největšímu poklesu ukazatele 

došlo v roce 2015, kdy oproti předcházejícímu roku došlo k poklesu o 41 %, naopak 

k největšímu nárůstu došlo v roce 2017, kdy se hodnota ukazatele zvýšila o 47 %. 

Průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu nemá význam počítat vzhledem ke 

kolísavému vývoji ukazatele. Tyto charakteristiky by měly nedostatečnou vypovídací 

schopnost. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Během sledovaného období hodnoty ukazatele vykazovaly nemonotónní průběh, není proto 

vhodné k vyrovnání dané časové řady využít regresní funkci. Pro vyrovnání ukazatele doby 

obratu závazků a následnou predikci budoucího vývoje bude použita průměrná hodnota. 

V následující tabulce jsou uvedeny statistické výpočty v programu Gretl, které potvrzují 

vhodnost použití průměrné hodnoty pro vyrovnání časové řady doby obratu závazků a 

následnou predikci budoucího vývoje. 
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Tabulka č. 29: Statistické výpočty ukazatele doby obratu závazků  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 63,405 7,633 8,307 7,16E-05 

b2 -2,141 1,356 -1,579 0,158 

Tabulka č. 30: Statistické výpočty doby obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,263 0,158 2,327 

Koeficient determinace má velmi nízkou hodnotu, to značí nevhodnost vyrovnání časové 

řady regresní funkcí. Úroveň p-hodnoty nezávisle proměnné b2 a p-hodnoty (F) hodnotící 

vypovídací schopnost modelu jako celku, přesahují zvolenou hladinu významnosti α = 0,05. 

Nemají proto dostatečnou vypovídací schopnost pro regresní funkci a potvrzují výběr 

průměrné hodnoty pro vyrovnání časové řady. Hodnota Durbin-Watsonovi statistiky se 

pohybuje kolem doporučené hodnoty 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě průměrné hodnoty ukazatele byly určeny hodnoty predikce hodnoty doby obratu 

závazků pro roky 2018 a 2019. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 52,69 𝑑𝑛í. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 52,69 𝑑𝑛í. 

Za předpokladu, že se bude časové řada vyvíjet stejně jako doposud, bude hodnota doby 

obratu závazků v letech 2018 a 2019 přibližně 52,69 dní. 
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V grafu č. 16 je znázorněné vyrovnání časové řady průměrnou hodnotou a je zde, také 

promítnut předpokládaný vývoj pro rok 2018 a 2019. 

2.4.6 Index IN05 

Index IN05 analyzuje finanční situaci společnosti pomocí soustavy poměrových ukazatelů 

zadluženosti, rentability a aktivity. Tento model je upraven pro české společnosti. 

Tabulka č. 31: Index IN05 v letech 2009 až 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X1 1,234 1,222 1,329 1,448 1,533 1,510 2,096 2,480 2,325 

X2 -10,100 5,135 6,275 6,485 9,000 9,000 9,000 8,109 2,712 

X3 -0,246 0,073 0,081 0,070 0,090 0,216 0,140 0,073 0,015 

X4 1,641 1,730 2,008 2,078 1,881 1,136 1,296 1,264 1,067 

X5 1,003 1,117 1,195 1,137 0,972 1,487 1,498 1,685 1,661 

Index 

IN05 
-0,783 1,118 1,275 1,264 1,397 1,786 1,594 1,355 0,844 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že kromě roku 2009 kdy byla hodnota indexu v mínusu a 

společnost byla ve velmi špatné finanční situaci, se ve sledovaných letech společnost 

pohybovala v takzvané „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků, kdy není možné jasně určit je-
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li společnost finančně zdravá či nikoli. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2014 

kdy přesáhla hodnotu 1,6 a její finanční situace byla uspokojivá. V letech 2013 – 2015 byla 

hodnota ukazatele X2 stanovena na maximální doporučenou hodnotu 9 kvůli nízkým 

nákladovým úrokům. V posledním sledovaném roce hodnota indexu klesla pod minimální 

doporučenou hranici, to pro společnost rozhodně není příznivé, jelikož tato nízká hodna může 

představovat možnost bankrotu společnosti. 

Analýza indexu IN05 

Pro zhodnocení celkového finančního zdraví společnosti byl vybrán index IN05, který patří 

do skupiny bankrotních modelů. Výhodou toho modelu je, že spojuje pohled jak vlastníka, 

tak věřitele společnosti a může sloužit jako ukazatel včasné výstrahy. V následujícím grafu 

č. 17 je zobrazen vývoj indexu IN05. 

Základní charakteristiky časové řady 

Následující tabulka obsahuje výpočet indexu IN05 v jednotlivých letech dle vzorce (1.19) a 

základní charakteristiky časové řady první diference a koeficient růstu vypočtené dle vzorců 

(1.21) a (1.23). 
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Tabulka č. 32: Charakteristika časové řady indexu IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Rok IN 05 První diference Koeficient růstu 

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

1 2009 -0,78 - - 

2 2010 1,12 1,901 -1,427 

3 2011 1,27 0,157 1,140 

4 2012 1,26 -0,011 0,991 

5 2013 1,40 0,134 1,106 

6 2014 1,79 0,389 1,278 

7 2015 1,59 -0,192 0,892 

8 2016 1,36 -0,239 0,850 

9 2017 0,84 -0,512 0,623 

Na základě výpočtu prvních diferencí je patrné, že hodnoty indexu IN05 vykazovaly od roku 

2009 do roku 2014 rostoucí trend, od roku 2015 hodnoty naopak vykazují klesající trend. 

Průměrná hodnota indexu IN05 byla ve sledovaných letech 1,094, což společnost řadí do 

pásma „šedé zóny“, kde nelze společnost jednoznačně označit za úspěšnou ani za společnost 

s problémy. 

Průměrnou hodnotu prvních diferencí a koeficientu růstu nebylo vhodné počítat vzhledem k 

vývoji ukazatele, který nebyl monotónní, výsledky charakteristik by byly zkreslené a neměly 

by správnou informační hodnotu. 

Vyrovnání časové řady vhodnou funkcí 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že časové řada indexu IN05 během sledovaných devíti let, 

vykazuje jednoznačně rostoucí nebo klesající trend a hodnoty kolísají kolem konstanty. 

Z toho důvodu je pro vyrovnání časové řady a predikci dvou následujících let vybrána 

průměrná hodnota. 

Následující tabulka obsahuje statistické výpočty, které potvrzují vhodnost zvolení průměrné 

hodnoty pro index IN05. 
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Tabulka č. 33: Statistické výpočty bankrotního modelu indexu IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Ukazatel Koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 0,397 0,504 0,788 0,456 

b2 0,139 0,089 1,559 0,163 

Tabulka č. 34: Statistické výpočty indexu IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 

determinace 
P-hodnota (F) 

Durbin-Watsonova 

statistika 

0,257 0,163 1,151 

Koeficient determinace je velmi nízký, to naznačuje, že regresní funkce nemá pro tuto 

časovou řadu dostatečnou vypovídací schopnost. P-hodnota pro nezávisle proměnnou b2 je 

vyšší, něž zvolená hladina významnosti α = 0,05, a proto nemá v tomto modelu význam. P-

hodnota (F), také přesahuje hladinu významnosti, proto není vhodné pro vyrovnání použít 

regresní funkci, model jako celek by měl nedostatečnou vypovídací schopnost. Všechny tyto 

testy potvrzují vhodnost průměrné hodnoty pro vyrovnání časové řady indexu IN05. Hodnota 

Durbin-Watsonovy statistiky se pohybuje pod doporučenou hodnotou 2. 

Prognóza na rok 2018 a 2019 

Na základě průměrné hodnoty ukazatele byly určeny hodnoty predikce hodnot indexu IN05 

pro následující roky 2018 a 2019. 

Prognóza na rok 2018: 

�̂� (2018) = 1,094. 

Prognóza na rok 2019: 

�̂� (2019) = 1,094. 

Za předpokladu, že se bude časová řada vyvíjet stejně jako doposud, bude hodnota indexu 

IN05 v následujících dvou letech přibližně 1,094. 
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V grafu č. 18 je znázorněné vyrovnání časové řady průměrnou hodnotou a je zde, také 

promítnut předpokládaný vývoj pro rok 2018 a 2019. 

2.5 Analýza závislostí mezi ukazateli 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu závislostí mezi vybranými ukazateli a určuje sílu 

vztahu, který mezi nimi existuje. Účelem analýzy je rozpoznat, zda se mezi ukazateli nachází 

lineární závislost. Tato závislost mezi ukazateli pomáhá získat přehled, jestli změna jednoho 

ukazatele vyvolá zvýšení nebo snížení hodnoty druhého ukazatele. 

Prvním krokem je zpracování korelačního diagramu pro dvojice hodnot, ze kterého lze 

předběžně odhadnout existenci vztahu mezi ukazateli. Dalším krokem je samotný výpočet 

výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌, která potvrdí, zda jsou vybrané ukazatele korelovány. Při existenci 

lineární závislosti mezi ukazateli, je vypočten výběrový koeficient korelace 𝑟𝑋𝑌, který určí 

sílu závislosti mezi ukazateli. 

2.5.1 Doba obratu pohledávek a doba obratu závazků 

Nejdříve bude analyzován vztah ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků 

z obchodních vztahů. Záměrem je zjistit, zda doba, kdy společnost čeká na inkaso svých 

pohledávek, ovlivňuje dobu splatnosti závazků z obchodních vztahů. 
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Níže uvedený graf č. 19 zobrazuje vztah doby obratu pohledávek a doby obratu závazků 

v letech 2009 – 2017. Hodnoty obou ukazatelů jsou uvedeny v kapitole 2.4.5, která se zabývá 

jejich analýzou. Již z toho grafu lze usuzovat, že mezi ukazateli bude existovat jistá závislost. 

Následující tabulka obsahuje výpočty výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌 a výběrového koeficientu 

korelace 𝑟𝑋𝑌 vypočtených dle vzorců (1.45) a (1.46). Tyto charakteristiky určují, zda mezi 

ukazateli existuje vztah a popřípadě jaká je síla toho vztahu. 

Tabulka č. 35: Korelace doby obratu pohledávek a doby obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Výběrová 

kovariance 𝑪𝑿𝒀 

Výběrový koeficient 

korelace 𝒓𝑿𝒀 
Síla vztahu 

Doba obratu pohledávek 
186,81 0,69 Průměrná 

Doba obratu závazků 

Výběrová kovariance je různá od nuly, mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu 

závazků proto existuje vztah. Hodnota výběrového koeficientu korelace značí průměrnou sílu 

tohoto vztahu, ukazatele jsou korelovány kladně. Z toho vyplývá, že při vyšších hodnotách 

doby obratu pohledávek lze očekávat vyšší hodnotu doby obratu závazků a naopak. 

Nyní je třeba otestovat, zda je možné z výběrového koeficientu korelace vyvozovat 

nezávislost doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. Nejdříve je formulována nulová 
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hypotéza 𝐻0: 𝜌 = 0, která značí, že hodnoty doby obratu pohledávek a hodnoty doby obratu 

závazků nejsou korelované. Alternativní hypotéza 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 značí, že hodnoty doby obratu 

pohledávek a hodnoty doby obratu závazků jsou korelované. 

Hodnota testového kritéria byla vypočtena na základě vzorce (1.47)  t = 2,519. Pro zvolenou 

hladinu významnosti α = 0,05 byly zvoleny kvantily Studentova rozdělení 𝑡0,975(7) = 2,365. 

Kvantily Studentova rozdělení jsou uvedeny v příloze č. 1. Kritický obor je 𝑊𝛼 =

{𝑡; |𝑡| ≥ 2,365}. Testové kritérium se realizovalo v kritickém oboru, zamítáme proto nulovou 

hypotézu při 5 % hladině významnosti a přijímáme alternativní hypotézu, která značí, že 

mezi ukazatelem doby obratu pohledávek a doby obratu závazků existuje lineární vazba a 

vzájemně tedy korelují, přičemž k omylu může dojít v 5 % případů. 

2.5.2 Rentabilita tržeb a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Dalším analyzovaným vztahem je rentabilita tržeb a tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly vybrány, jelikož společnost 

nevykazuje tržby za prodej zboží. Cílem je odhalit, zda mezi rentabilitou tržeb a tržbami 

z prodeje vlastních výrobků a služeb existuje vztah. V případě existence vztahu jeho sílu, a 

také jak se ukazatele ovlivňují. 

Následující tabulka obsahuje hodnoty rentability tržeb spolu s tržbami za prodej zboží a 

služeb v letech 2009 – 2017. 

Tabulka č. 36: Hodnoty rentability tržeb a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 

2009 – 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita 

tržeb (v %) 
-16,44 3,40 3,39 2,84 3,52 14,79 7,95 4,11 0,89 

Tržby z 

prodeje vlast. 

výrobků a 

služeb 

37 260 61 290 71 864 73 092 72 118 88 880 81 788 76 924 68 973 
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Následující korelační diagram č. 20 zobrazuje vztah mezi rentabilitou tržeb a tržbami za 

prodej zboží a služeb. Z korelačního diagramu je patrné, že mezi ukazateli bude existovat 

závislost. 

V následující tabulce č. 37 jsou uvedeny výpočty výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌 a výběrového 

koeficientu korelace 𝑟𝑋𝑌 vypočtených dle vzorců (1.45) a (1.46). Za pomoci těchto 

charakteristik je možné určit, jestli mezi ukazateli existuje vztah a popřípadě sílu tohoto 

vztahu. 

Tabulka č. 37: Korelace tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a rentability tržeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Výběrová 

kovariance 𝑪𝑿𝒀 

Výběrový koeficient 

korelace 𝒓𝑿𝒀 
Síla vztahu 

Tržby za prodej vlastních  

výrobků a služeb 115728,08 0,96 velmi silná 

Rentabilita tržeb 

Výběrová kovariance mezi tržbami a rentabilitou tržeb je různá od nuly mezi ukazateli tedy 

existuje vztah. Výběrová kovariance má kladnou hodnotu, proto je korelace mezi ukazateli 

kladná. Hodnota výběrového koeficientu korelace značí velmi silný vztah.  To znamená, že 

při vyšších hodnotách tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb lze očekávat vyšší hodnoty 

rentability tržeb a naopak. 
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Dále je nutné otestovat, zda je možné z výběrového koeficientu korelace usuzovat 

nezávislost tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a rentability tržeb. Nejprve je 

formulována nulová hypotéza 𝐻0: 𝜌 = 0, která značí, že hodnoty tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb a rentability tržeb jsou nekorelované. Alternativní hypotéza 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 

značí, že hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a rentability tržeb jsou 

korelované. 

Hodnota testového kritéria byla vypočtena na základě vzorce (1.47) t = 8,775. Při zvolené 

hladině významnosti α = 0,05 byly zvoleny kvantily Studentova rozdělení 𝑡0,975(7) = 2,365. 

Kvantily Studentova rozdělení jsou uvedeny v příloze č. 1. Kritický obor nabývá 

hodnot 𝑊𝛼 = {𝑡; |𝑡| ≥ 2,365}. Testové kritérium se nachází v kritickém oboru, proto je na 

hladině 5 % významnosti zamítnuta nulová hypotéza a je přijata alternativní hypotéza, která 

značí existenci lineární vazby mezi tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb a 

rentabilitou tržeb. Ukazatele jsou vzájemně korelovány a k omylu může dojít v 5 % případů. 

2.5.3 Celková zadluženost a ukazatele likvidity 

Dalším zkoumaným je vztah mezi celkovou zadlužeností a ukazateli likvidity. Záměrem je 

zjistit, jestli celková zadluženost společnosti ovlivňuje její solventnost. Hodnoty obou 

ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 2.4.2 a 2.4.4, které se zabývá jejich analýzou.  

Následující korelační diagram č. 21 zobrazuje vztah mezi celkovou zadlužeností a běžnou 

likviditou, z diagramu je zřejmé, že mezi ukazateli existuje závislost. Ze skupiny likvidity 

byla vybrána běžná likvidita, protože vykazovala nejlepší hodnotu korelačního koeficientu 

(viz. tabulka č. 38). 
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Tabulka č. 38 obsahuje výpočty výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌 a výběrového koeficientu korelace 

𝑟𝑋𝑌 vypočtených dle vzorců (1.45) a (1.46). Pomocí těchto charakteristik lze určit, zda mezi 

ukazateli existuje vztah a případně sílu tohoto vztahu. 

Tabulka č. 38: Korelace celkové zadluženosti a ukazatelů likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 

Výběrová 

kovariance 

𝑪𝑿𝒀 

Výběrový 

koeficient 

korelace 𝒓𝑿𝒀 

Síla vztahu 

C
e
lk

o
v
á
 

z
a
d

lu
ž
e
n

o
st

 Okamžitá likvidita -2,63 -0,65 Průměrná 

Pohotová likvidita -4,12 -0,85 Silná 

Běžná likvidita -3,38 -0,90 Velmi silná 

Výběrová kovariance je ve všech případech různá od nuly, mezi celkovou zadlužeností a 

likviditou tedy existuje vztah. Nejsilnější vztah byl zjištěn při kombinaci celkové 

zadluženosti s běžnou likviditou. Absolutní hodnota výběrového koeficientu korelace má 

hodnotu 0,9, jde tedy o velmi silný vztah, záporné hodnoty výběrové kovariance značí 

zápornou korelaci. Při vyšších hodnotách celkové zadluženosti lze očekávat nižší hodnoty 

běžné likvidity a naopak. Analýza vztahu celkové zadluženosti s okamžitou likviditou udává 
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průměrnou sílu vztahu mezi těmito ukazateli, vztah celkové zadluženosti a pohotové likvidity 

je slabý. 

Nyní je vhodné otestovat, zda je možné z výběrového koeficientu korelace vyvozovat 

nezávislost celkové zadluženosti a běžné likvidity. Předně je třeba formulovat nulovou 

hypotézu 𝐻0: 𝜌 = 0, která značí, že hodnoty celkové zadluženosti a běžné likvidity nejsou 

korelované. Alternativní hypotéza 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 značí, že hodnoty celkové zadluženosti a běžné 

likvidity jsou korelované. 

Hodnota testového kritéria byla vypočtena podle vzorce (1.47) t = -5,362. Pro zvolenou 

hladinu významnosti α = 0,05 byly zvoleny kvantily Studentova rozdělení 𝑡0,975(7) = 2,365. 

Kvantily Studentova rozdělení jsou uvedeny v příloze č. 1. Kritický obor je 𝑊𝛼 =

{𝑡; |𝑡| ≥ 2,365}. Testové kritérium |𝑡| = 5,362 bylo realizováno v kritickém oboru, proto je 

zamítnuta nulová hypotéza při 5 % hladině významnosti a je přijata alternativní hypotéza, 

která značí, že mezi ukazatelem celkové zadluženosti a běžnou likviditou existuje lineární 

vazba a jsou vzájemně korelovány, v 5 % případů může dojít k omylu. 

2.5.4 Rentabilita celkových vložených aktiv a obrat celkových aktiv 

Mezi další ukazatele analyzované ukazatele patří ROA a obrat celkových aktiv. Oba tyto 

ukazatele se zaměřují na přínos tržeb z jedné jednotky aktiv a také na efektivitu hospodaření 

s aktivy společnosti. Účelem této analýzy je zjistit, zda a do jaké míry je rentabilita celkových 

aktiv závislá na změně obratu aktiv a opačně. 

Následující korelační diagram č. 22 zachycuje vztah mezi obratem celkových aktiv a 

rentabilitou celkových vložených aktiv. Z korelačního diagramu je zjevné, že mezi ukazateli 

existuje slabá vazba. 
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Následující tabulka č. 39 uvádí výpočty výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌 a výběrového koeficientu 

korelace 𝑟𝑋𝑌 vypočtených dle vzorců (1.45) a (1.46). Prostřednictvím těchto charakteristik je 

možné zjistit, zda mezi ukazateli existuje vztah a popřípadě sílu tohoto vztahu. 

Tabulka č. 39: Korelace obratu celkových aktiv a rentability aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Výběrová 

kovariance 𝑪𝑿𝒀 

Výběrový koeficient 

korelace 𝒓𝑿𝒀 
Síla vztahu 

Obrat celkových aktiv 

-0,84 -0,17 Slabá Rentabilita celkových 

vložených aktiv 

Výběrová kovariance je různá od nuly, mezi obratem celkových aktiv a rentabilitou 

celkových vložených aktiv existuje vztah. Absolutní hodnota výběrového koeficientu 

korelace značí slabý vztah mezi ukazateli. Znaky jsou korelovány záporně, pří vyšších 

hodnotách obratu celkových aktiv lze očekávat nižší hodnoty rentability celkových 

vložených aktiv a naopak. 

Nyní je nezbytné otestovat, zda je možné z výběrového koeficientu korelace vyvozovat 

nezávislost obratu celkových aktiv a rentability celkových vložených aktiv. Nejdříve je 

formulována nulová hypotéza 𝐻0: 𝜌 = 0, která značí, že hodnoty obratu celkových aktiv a 

rentability celkových vložených aktiv nejsou korelované. Alternativní hypotéza 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 
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značí, že hodnoty obratu celkových aktiv a rentability celkových vložených aktiv jsou 

korelované. 

Hodnota testového kritéria byla vypočtena na základě vzorce (1.47)  t = -0,464. Pro zvolenou 

hladinu významnosti α = 0,05 byly zvoleny kvantily Studentova rozdělení 𝑡0,975(7) = 2,365. 

Kvantily Studentova rozdělení jsou uvedeny v příloze č. 1. Kritický obor nabývá 

hodnot 𝑊𝛼 = {𝑡; |𝑡| ≥ 2,365}.  Testové kritérium neleží v kritickém oboru, proto je 

alternativní hypotéza při 5 % hladině významnosti zamítnuta a je přijata nulová hypotéza. 

Mezi ukazateli obratu celkových aktiv a rentability celkových vložených aktiv neexistuje 

lineární vazba a nejsou vzájemně korelovány. 

2.5.5 Celková zadluženost a doba obratu zásob 

Posledním zkoumaným vztahem je celková zadluženost a doba obratu zásob. Cílem je zjistit, 

zda celková zadluženost ovlivňuje dobu obratu zásob, a naopak a případně sílu vztahu mezi 

ukazateli. 

Následující graf č. 23 zachycuje vztah mezi dobou obratu zásob a celkovou zadlužeností 

v letech 2009 – 2017. Z grafu je zjevné, že mezi ukazateli existuje vazba. 
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V následující tabulce č. 43 jsou uvedeny výpočty výběrové kovariance 𝐶𝑋𝑌 a výběrového 

koeficientu korelace 𝑟𝑋𝑌 vypočtených dle vzorců (1.45) a (1.46). Prostřednictvím těchto 

charakteristik je možné určit, zda mezi ukazateli existuje vztah a případně sílu tohoto vztahu. 

Tabulka č. 40: Korelace doby obratu zásob a celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování). 

Ukazatel 
Výběrová 

kovariance 𝑪𝑿𝒀 

Výběrový koeficient 

korelace 𝒓𝑿𝒀 
Síla vztahu 

Doba obratu zásob 

116,23 0,78 Silná 

Celková zadluženost 

Výběrová kovariance je rozdílná od nuly, mezi dobou obratu zásob a celkovou zadlužeností 

proto existuje vztah. Hodnota výběrového koeficientu korelace značí silný vztah mezi 

ukazateli. Hodnota výběrové kovariance je kladná, ukazatele jsou tedy korelovány kladně. 

Z toho plyne, že při vyšších hodnotách doby obratu zásob lze očekávat vyšší hodnotu celkové 

zadluženosti a naopak. 

Dále je nutné otestovat, zda je možné z výběrového koeficientu korelace vyvozovat 

nezávislost doby obratu zásob a celkové zadluženosti. Nejprve je formulována nulová 

hypotéza 𝐻0: 𝜌 = 0, která značí, že hodnoty doby obratu zásob a celkové zadluženosti jsou 

nekorelované. Alternativní hypotéza 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 značí, že hodnoty doby obratu zásob a 

celkové zadluženosti jsou korelované. 

Hodnota testového kritéria vypočtena dle vzorce (1.47) t = 3,292. Pro zvolenou hladinu 

významnosti α = 0,05 byly zvoleny kvantily Studentova rozdělení 𝑡0,975(7) = 2,365. 

Kvantily Studentova rozdělení jsou uvedeny v příloze č. 1. Kritický obor je 𝑊𝛼 =

{𝑡; |𝑡| ≥ 2,365}. Hodnota testového kritéria leží v kritickém oboru, je proto zamítnuta nulová 

hypotéza při 5 % hladině významnosti a je přijata alternativní hypotéza, která udává, že mezi 

dobou obratu zásob a celkovou zadlužeností existuje lineární vazba a jsou vzájemně 

korelovány, přičemž k omylu může dojít v 5 % případů. 
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2.6 Celkové zhodnocení 

Závěr analytické části se věnuje celkovému posouzení kompletní analýzy, která hodnotí 

finanční situaci vybrané společnosti s použitím analýzy časových řad a analýzy vztahů mezi 

vybranými ukazateli. Následující zhodnocení se zabývá jednotlivými analyzovanými 

ukazateli za období let 2009 až 2017. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu má ve všech letech kromě roku 2013 kladnou hodnotu 

a v posledních letech má rostoucí trend, to je pro společnost pozitivní. V roce 2013 došlo 

k výraznému poklesu hodnoty ukazatele, z důvodu poklesu oběžných aktiv, kde pohledávky 

z obchodních vztahů klesly o více než 6 000 tis. Kč. Hodnota ukazatele tvoří zůstatek 

finančních prostředků společnosti po splacení všech krátkodobých závazků. Čistý pracovní 

kapitál byl vyrovnám regresní přímkou, dle prognózy by hodnota ukazatele měla dosahovat 

9 399,14 tis. Kč v roce 2018 a 10 377,92 tis. Kč v roce 2019. Čisté pohotové prostředky 

dosahují v celém sledovaném období záporných hodnot. To je způsobeno zejména nízkou 

hodnotou pohotových finančních prostředků, společnost proto není v daném okamžiku 

schopna uhradit krátkodobé závazky pomocí pohotových peněžních prostředků. Hodnota 

čistého peněžního majetku měla v prvních sledovaných letech kolísavý vývoj, od roku 2014 

však dosahuje kladných hodnot, společnost je tak schopna pokrýt své krátkodobé závazky 

oběžnými aktivy s vyloučenými zásobami a nelikvidními pohledávkami. 

Hodnoty okamžité likvidity se od roku 2009 do roku 2013 pohybovaly pod oborovým 

průměrem. V roce 2014 hodnota stoupla nad oborový průměr, kde se pohybovala až do roku 

2016.  V letech 2009 a 2010 byla hodnota téměř nulová, v této době nebyla společnost 

schopna okamžitě dostát svým závazkům. Následující rok se situace zlepšila a hodnota 

ukazatele v dalších letech vykazovala rostoucí trend. Predikce okamžité likvidity pro rok 

2018 by měla dosáhnout hodnoty 0,5615 a v roce 2019 hodnoty 0,5943, je zde tedy patrný 

rostoucí trend.  Aby mohla společnost těchto hodnot dosáhnout, musí držet přiměřené 

množství finančních prostředků na bankovních účtech a na pokladně vzhledem k hodnotě 

krátkodobých závazků. Hodnoty pohotové likvidity se v letech 2009 - 2013 pohybovaly pod 

oborovým průměrem, nad oborový průměr se společnost dostala v roce 2014, kde se 

pohybovala i v následujících letech. Od roku 2014 se společnost drží v doporučeném rozmezí 
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pro pohotovou likviditu, to znamená, že při vyloučení zásob z oběžných aktiv, je stále 

schopna dostát svým krátkodobým závazkům. Hodnoty běžné likvidity v žádném ze 

sledovaných let nedosáhly oborového průměru, v letech 2014 a 2015 společnost dosahovala 

hodnota 1,49 a pohybovala se tak mírně pod doporučenou hranicí. Od roku 2016 se pohybuje 

v doporučeném rozmezí hodnot. V případě, že bude vývoj ukazatele stejný jako doposud by 

ukazatel v roce 2018 měl dosahovat hodnoty 1,741 a v roce 2019 hodnoty 1,819.  

Rentabilita vloženého kapitálu nabývala v prvním sledovaném roce záporné hodnoty, 

v letech 2010 – 2013 není příliš vysoká a pohybuje se pod doporučenou hodnotou. V roce 

2014 došlo k nárůstu ukazatele nad doporučené hodnoty vlivem zvýšení výsledku 

hospodaření, kdy 1 Kč investovaného kapitálu přinesla 0,22 Kč čistého zisku. Během 

následujících let hodnota ukazatele klesala a v roce 2017 1 Kč investovaného kapitálu 

přinesla pouze 0,009 Kč čistého zisku. Rentabilita celkových aktiv kromě roku 2009 

dosahovala kladných hodnot, to znamená, že byla schopna tvořit zisk. Při porovnání hodnot 

s oborovým průměrem, pouze v letech 2009, 2012 a 2016 společnost nedosahovala 

oborových hodnot, v ostatních sledovaných letech se hodnoty pohybovaly nad oborovým 

průměrem. Rentabilita celkových aktiv byla vyrovnána průměrnou hodnotu. Pro roky 2018 

a 2019 lze předpokládat hodnotu ukazatele 5,691 %. Rentabilita vlastního kapitálu 

dosahovala kromě roku 2009, kdy společnost dosáhla záporného výsledku hospodaření, 

kladných hodnot. Od roku 2010 do roku 2014 se hodnoty ukazatele pohybovaly nad 

oborovým průměrem, kdy nejlepší hodnoty dosáhla společnost v roce 2014, kdy na 1 Kč 

vlastního kapitálu připadalo 0,5 Kč čistého zisku. Od roku 2015 má hodnota ukazatele 

klesající trend, v roce 2017 na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo pouze 0,017 Kč čistého 

zisku. Hodnoty rentability tržeb se ve většině sledovaných let pohybovaly pod oborovým 

průměrem, pouze v roce 2014 se hodnota dostala nad oborový průměr, v tomto roce byla také 

hodnota rentability tržeb nejvyšší a na 1 Kč tržeb připadlo 0,148 Kč čistého zisku. Pro 

vyrovnání ukazatele byla zvolena průměrná hodnota, oproti roku 2017 tak lze očekávat nárůst 

hodnoty ukazatele na 2,717 % v letech 2018 a 2019. 

Hodnoty celkové zadluženosti ve sledovaném období vykazovaly klesající trend, kdy 

zadluženost v roce 2009 dosahovala 81 % a v současné době se pohybuje kolem 40 %, 
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společnosti se tedy povedlo snížit celkovou zadluženost o polovinu.  Z predikce celkové 

zadluženosti vyplývá pokles hodnoty ukazatele v roce 2018 na 35,06 % a v roce 2019 na 

30,42 %. Z hodnoty koeficientu samofinancování je patrné, že společnost preferuje 

financování vlastními zdroji, doplňuje je však vhodným poměrem cizích zdrojů. Hodnoty 

ukazatele úrokového krytí se nacházejí kromě roku 2009 a 2017 v rozmezí doporučených 

hodnot, to znamená, že po zaplacení úroků společnost vykazovala kladný hospodářský 

výsledek. Nejhorší hodnoty společnost dosáhla v roce 2009, kdy byla hodnota ukazatele 

záporná z důvodu záporného výsledků hospodaření společnosti. Naopak nejlepší hodnoty 

dosahoval ukazatel v roce 2014, kdy zisk převyšoval nákladové úroky 25krát. 

Hodnota ukazatele obratu aktiv se v celém sledovaném období pohybovala nad oborovým 

průměrem, společnosti se dařilo efektivně využívat svůj majetek bez vzniku nadbytečných 

nákladů.  V roce 2017 poklesla hodnota ukazatele velmi blízko k minimální doporučené 

hranici, proto by společnost měla tento ukazatel sledovat, aby nedocházelo k dalšímu poklesu 

hodnoty, čímž by klesla efektivnost využití majetku a k nárůstu nadbytečných nákladů. 

Hodnota doby obratu zásob měla během sledovaného období klesající trend, v průměru 

společnost zásoby držela 17 dní. Nízká doba obratu zásob je pro společnost výhodná, protože 

má v zásobách vázané menší množství peněžních prostředků. Hodnota ukazatele doby obratu 

pohledávek v roce 2010 prudce vzrostla na 120 dní, v následujících letech hodnota klesala a 

v roce 2014 dosáhla nejnižší hodnoty 41 dní. V dalším roce došlo opět k nárůst hodnoty 

ukazatele a v roce 2017 byla doba obratu pohledávek 67 dní. Průměrně společnost čekala na 

inkaso svých pohledávek 71 dní. Vzhledem k nemonotónnímu vývoji ukazatele byla pro 

vyrovnání zvolena průměrná hodnota. Predikce doby obratu pohledávek pro následující roky 

2018 a 2019 je 71 dní. V případě, že doba obratu pohledávek bude činit 71 dní bude to pro 

společnost znamenat, že odběratelé budou hradit své závazky s 11denním zpožděním. 

Hodnoty ukazatele doby obratu závazků měly během sledovaného období kolísavý trend, 

pohybovaly se v rozmezí od 26 dní do 72 dní. Průměrná doba obratu závazků je 53 dní. 

V roce 2017 byla hodnota doby obratu závazků 53 dní, to znamená že své závazky hradila o 

14 dní dříve, než inkasovala peníze za své pohledávky. Z vyrovnání průměrnou hodnotou 

vyplývá predikce doby obratu závazků 53 dní pro roky 2018 a 2019. Podle prognózy doby 

obratu pohledávek by v roce 2018 a v roce 2019 měla být od 18 dní delší než doba obratu 
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závazků, to je pro společnost nebezpečné. Nesoulad mezi dobou obratu pohledávek a dobou 

obratu závazků může vést k platební neschopnosti společnosti, tuto situaci by společnost 

měla začít řešit. 

Souhrnným bankrotním modelem podrobeným finanční i statistické analýze je index IN05. 

Pro vyrovnání indexu byla použita průměrná hodnota z důvodu nemonotónního vývoje 

ukazatele. Pomocí průměrné hodnoty byla zjištěna predikce pro dva následující roky, její 

hodnota je 1,094. Tato hodnota, za předpokladu nezměněných podmínek v následujících 

letech, představuje postavení společnosti do „šedé zóny“ nevyhraněných výsledků, kdy nelze 

jednoznačně určit, zda je společnost finančně zdravá či nikoli. 

Z výsledků analýzy v roce 2017 je patrné, že především u ukazatelů rentability a indexu IN05 

došlo k velkému poklesu v porovnání s předcházejícím rokem. Důvodem tohoto poklesu je 

finanční náročnost projektů, která se společnost rozhodla realizovat. Tyto projekty by měly 

zlepšit kvalitu výrobků a příznivě společnost ovlivnit v následujících letech. Největší 

investiční položkou bylo pořízení nového strojního vybavení a osobního automobilu. 

Oborové průměry pro rok 2017 nebyly v době dokončení této práce k dispozici, proto tento 

rok nemohl být z tohoto pohledu analyzován. 

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna existence závislosti mezi ukazateli: 

- doby obratu pohledávek a doby obratu závazků, 

- rentability tržeb a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, 

- likvidity a celkové zadluženosti, 

- rentability celkových vložených aktiv a obratem aktiv, 

- doby obratu zásob a celkové zadluženosti. 

Mezi ukazatelem doby obratu pohledávek a doby obratu závazků existuje průměrná kladná 

závislost.  Z toho vyplývá, že při vyšších hodnotách doby obratu pohledávek lze očekávat 

vyšší hodnotu doby obratu závazků a naopak. 
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Rentabilita tržeb a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují existenci velmi 

silného vztahu s lineární závislostí. Při vyšší hodnotě tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb lze očekávat vyšší hodnoty rentability tržeb a naopak. 

Mezi ukazateli likvidity a celkovou zadlužeností existuje záporný lineární vztah. Běžná 

likvidita s velkou zadlužeností vykazují velmi silnou vazbu, tato vazba byla potvrzena 

provedením testu na nezávislost. Při vyšší hodnotě celkové zadluženosti lze očekávat nižší 

hodnotu běžné likvidity a naopak. Mezi pohotovou likviditou a celkovou zadlužeností 

existuje silný vztah a mezi okamžitou likviditou a celkovou zadlužeností existuje průměrný 

vztah. Tyto vztahy nebyly testovány na nezávislost. 

Mezi ukazatelem rentability celkových vložených aktiv a obratem aktiv nebyla testem 

nezávislosti prokázána vazba. Lze proto konstatovat, že rentabilita celkových vložených 

aktiv není ovlivněna obratem aktiv a naopak. 

Mezi ukazatelem doby obratu zásob a celkovou zadlužeností byla prokázána existence silné 

lineární závislosti. Ukazatele jsou korelovány kladně, z toho vyplývá, že při vyšší hodnotě 

doby obratu zásob lze očekávat vyšší hodnotu celkové zadluženosti a naopak. 

  



95 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po celkovém zhodnocení situace analyzované společnosti s použitím finančních ukazatelů a 

statistických metod bylo odhaleno několik problémových oblastí. Návrhy na zlepšení jsou 

zaměřeny na řízení pohledávek z obchodních vztahů, řízení pohledávek po splatnosti a 

nízkou rentabilitu společnosti. Tyto oblasti budou dále analyzovány a budou k nim navrženy 

možnosti, které by měly zlepšit současnou situaci. 

3.1 Pohledávky z obchodních vztahů 

Z výsledků finanční a statistické analýzy byl zjištěn problém v délce doby obratu 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a doby obratu krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů. Pro společnost je problematická delší doba obratu krátkodobých 

pohledávek, než je doba obratu krátkodobých závazků, situace by však měla být opačná. 

Podle prognóz pro roky 2018 a 2019 by doba obratu krátkodobých pohledávek o téměř 20 

dní delší, než je doba obratu krátkodobých závazků. Nevhodné sladění doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků, je pro společnost nebezpečné, může vést k platební 

neschopnosti společnosti. 

Tabulka č. 41 zobrazuje výsledky doby obratu krátkodobých pohledávek a doby obratu 

krátkodobých závazků. Je zřejmé, že doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu 

závazků. Společnost tedy hradí své závazky dříve, něž inkasuje platbu za své pohledávky. 

Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2010 kdy bylo inkaso pohledávek delší o 48 dní. 

Tabulka č. 41:  Doba obratu pohledávek a závazků v letech 2009 – 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

 Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu  

pohledávek 
57,50 119,49 90,72 82,28 54,83 58,92 40,51 61,47 66,17 

Doba obratu  

závazků 
50,39 71,85 55,07 53,52 56,60 62,22 36,61 35,24 52,78 
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Krátkodobé pohledávky v celém sledovaném období tvoří z 98 % pohledávky z obchodních 

vztahů. V tabulce č. 42 je uvedena výše evidovaných pohledávek z obchodních vztahů 

v jednotlivých letech, včetně pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Tabulka č. 42: Přehled stavu pohledávek z obchodních vztahů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

  

Pohledávky z 

obchodních vztahů 

Pohledávky z 

obchodních vztahů po 

lhůtě splatnosti (tis. 

Kč) 

Pohledávky z obchodních 

vztahů po lhůtě splatnosti 

(%) 

2009 5 728 3 933 68,66 % 

2010 20 163 8 816 43,72 % 

2011 17 701 8 288 46,82 % 

2012 16 494 14 893 90,29 % 

2013 10 155 9 999 98,46 % 

2014 13 114 4 473 34,11 % 

2015 8 412 2 855 33,94 % 

2016 11 327 3 276 28,92 % 

2017 11 710 3 785 32,32 % 

V letech 2012 a 2013 je podíl pohledávek po splatnosti velmi vysoký, v roce 2013 tento podíl 

dosahoval téměř 99 %. Od roku 2014 pak pohledávky po splatnosti tvoří přibližně jednu 

třetinu pohledávek z obchodních vztahů. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost 

eviduje poměrně velké pohledávky po době splatnosti 

Doba obratu pohledávek se ve sledovaném období pohybovala od 41 dnů až po 120 dnů. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2010, nejpříznivější hodnoty v roce 2015, 

v dalších letech došlo k mírnému nárůstu doby obratu zásob na 65 dní. 

Prověření odběratelů 

Důležitým opatřením je důkladné prověření odběratele především z pohledu jeho 

solventnosti a bonity. Tyto informace je dobré získat především u nových odběratelů, kdy je 

třeba zjistit, zda bude odběratel schopen v budoucnu hradit své závazky. Tyto informace je 

možné zjistit například z veřejného rejstříků na webu jsutice.cz, kde je možné najít výroční 

zprávy odběratele, ze kterých je možné poznat jeho platební morálku. Na tomto webu je také 

možné získat informace o případném insolvenčním řízení dané společnosti. Další možností 
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je nahlédnout do Centrálního registru dlužníků, kde jsou shromážděny informace o 

neplatičích. 

Zálohové faktury  

Další možností, jak předejít nezaplacení pohledávky, je zavést u odběratelů s většími odběry 

zálohové platby. Tím si společnost zajistí dílčí úhradu předem a odběratele by měla 

motivovat k dokončení obchodu a k uhrazení zůstatku faktury. Výši zálohy je třeba dobře 

promyslet, aby nedošlo k odrazení zákazníka. Následující tabulka obsahuje možnou variantu 

rozdělení odběratelů. 

Tabulka č. 43: Rozdělení odběratelů dle rizikovosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdělení odběratelů Výše zálohy [% z hodnoty faktury] 

Bezrizikoví 0 - 15 

Průměrně rizikoví 15 – 35 

Velmi rizikoví 35 - 55 

Zavedení skonta 

Jedním z možných nástrojů motivace odběratelů k placení před konečným datem splatnosti 

je nabídnutí hotovostní slevy z úhrady pohledávek. Může tak dojít ke zrychlení inkasa 

pohledávek.  Dlužníkovi je nabídnuta možnost uhradit menší částku, než představuje dluh 

v plné výši, pokud zaplatí dříve. Výše nabídnuté slevy a lhůty inkasa se odvíjí od nákladů 

k pořízení alternativního zdroje financování. Měla by platit zásada, že se hodnota dodávky 

po odečtení skonta úročená náklady kapitálu, by se měla minimálně rovnat hodnotě celkové 

částky [25, s. 173].  

 𝐻𝐷𝑠 ∙ (1 + 𝑖𝑡) ≥ 𝐻𝐷, (3.1) 

kde: 

HDS – hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

It – náklady kapitálu (alternativního zdroje financování), 

HD – fakturovaná hodnota dodávky [25, s. 173]. 
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Hodnotu dodávky sníženou o skonto můžeme určit podle vztahu [25, s. 173]: 

 
𝐻𝐷𝑆 = 𝐻𝐷 ∙ (1 − 𝑖𝑠), 

(3.2) 

iS – sazba skonta, kvantifikovaná podle vztahu [25, s. 173]: 

 𝑖𝑆 = 1 −
𝐻𝐷𝑆

𝐻𝐷
= 1 −

𝐻𝐷
(1 + 𝑖𝑡)

𝐻𝐷
= 1 −

1

1 + 𝑖𝑡
=

𝑖𝑡

1 + 𝑖𝑡
. (3.3) 

Náklady kapitálu na délku poskytnutého skonta je možné vypočítat dle následujícího vztahu: 

 
𝑖𝑡 = 𝑖𝑘 ∙

𝑇

360
. 

(3.4) 

kde: 

T – počet dní, na které se skonto poskytuje (T = DS-LS), 

DS – doba splatnosti obchodního úvěru, 

LS – lhůta splatnosti pro poskytnutí skonta, 

ik – roční náklady kapitálu (náklady alternativního zdroje financování) [25, s. 173]. 

Ve společnosti XYZ platnost faktury záleží na konkrétním odběrateli a na jeho 

důvěryhodnosti, jeho významnosti pro společnost a bezpečnosti inkasa pohledávky. Dobu 

splatnosti faktury je možné získat na 30 a 60 dní. 

Největší objem pohledávek tvoří odběratelé, kterým je poskytována doba splatnosti 

obchodního úvěru 60 dní. Pro tuto skupinu odběratelů bude zavedena možnost využití skonta, 

jelikož do této skupiny patří většina odběratelů společnosti. 

Odběratelé s dobou splatnosti obchodního úvěru 60 dní 

Největší objem pohledávek z obchodních vztahů tvoří faktury se splatností do 60 dní. 

Společnost této skupině odběratelů nabídne motivaci k dřívější úhradě dodávky v podobě 

skonta. Průměrná hodnota dodávek odběratelů činí 151 000 Kč. Platební podmínky jsou 

zvoleny (x/20); (0/60). Alternativním zdrojem financování pro společnost je kontokorentní 

úvěr s úrokovou sazbou 9,9 % p. a. Je třeba určit takovou výši skonta, která stále bude pro 

společnost výhodná. 
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Výše skonta je vypočtena podle vzorce (3.1): 

151000 ∙ (1 − 𝑖𝑠) ∙ (1 +
0,099

360
∙ 40) ≥ 151000 

152661 − 152661 ∙ 𝑖𝑠 ≥ 151000 

𝑖𝑠 ≤ 1,088 % 

Platební podmínky jsou tedy zvoleny jako (1,08/20); (0/60). Je proveden kontrolní výpočet, 

zda je pro společnost poskytnutí skonta výhodné. 

151000 ∙ (1 − 0,0108) ∙ (1 +
0,099

360
∙ 40) ≥ 151000 

151013 ≥ 151000 

Z kontrolního výpočtu vyplývá, že výše skonta je pro společnost výhodná. V případě, že 

odběratelé uhradí své závazky do 20 dnů, bude jim poskytnuto skonto ve výši 1,08 % 

z hodnoty dodávky, v tomto případě je sleva ve výši 1631 Kč. 

V ý poč e t  v l i vu  za ve de n í  s ko n ta  na  s i t ua c i  s po le čn os t i  

Tabulka č. 43 zobrazuje stav společnosti před zavedením změny. Pro výpočet jsou využity 

hodnoty z roku 2017. 

Tabulka č. 44: Zjednodušená rozvaha před zavedením skonta 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Rozvaha k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 64 665 PASIVA CELKEM 64 665 

Dlouhodobý majetek 43 417 Vlastní kapitál 36 705 

Oběžná aktiva 20 826 Základní kapitál 5 000 

Zásoby 2 194 Cizí zdroje 27 817 

Pohledávky z obchodních vztahů 11 710 Dlouhodobé závazky 15 275 

Peněžní prostředky 5 944 Časové rozlišení 143 

Časové rozlišení 422     

Možnost využití skonta bude nabídnuta odběratelům, kteří tvoří 75 % tržeb společnosti.  Lze 

předpokládat, že nabízené skonto využije 40 % odběratelů. Odběratelé, kteří využijí skonto 

jsou tvořeni z těch odběratelů, kterým je poskytnuta splatnost faktury 60 dní. Společnost 
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uvolněné finanční prostředky využije ke splacení části dlouhodobého závazku ve výši 2,5 

mil. Kč, který je úročen 4,29 % p. a. 

Tabulka č. 45: Vliv skonta na hospodaření podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota pohledávek k 31. 12. 2017 11 710 000 

Hodnota pohledávek pro splatnost 60 dní 9 953 500 

Skonto nabídnuto 75 % odběratelů 7 465 125 

Skonto využije 40 % odběratelů 2 986 050 

    

Uvolněný kapitál vázaný v pohledávkách 2 986 050 

Náklady skonta 57 249 

administrativní náklady 25 000 

celková výše skonta (2 986 000∙,08%) 32 249 

Úspora 548 048 

Nákladové úroky úvěru  548 048 

Čistá úspora (úspora – náklady) 490 798 

Se zavedením skonta souvisí také administrativní náklady spojené s prací účetní při výpočtu 

a zaúčtování poskytnutých slev nebo se se seznámením odběratelů o možnosti využití skonta. 

Vliv skonta na rozvahu společnosti je zobrazen v tabulce č. 45. Je patrné, že došlo k poklesu 

hodnoty aktiv i pasiv společnosti. U aktiv dojde k poklesu oběžných aktiv v důsledku snížení 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů o 2 986 tis. Kč. Tento uvolněný kapitál bude 

použit ke splacení části dlouhodobého závazku, jehož hodnota se sníží z 15 275 tis. Kč na 

12 775 tis. Kč. O stejnou částku se také sníží cizí zdroje ve společnosti. Zbylá část 

uvolněného kapitálu bude převedena na běžný účet společnosti.  

Tabulka č. 46: Zjednodušená rozvaha po zavedení skonta 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 62 165 PASIVA CELKEM 62 165 

Dlouhodobý majetek 43 417 Vlastní kapitál 36 705 

Oběžná aktiva 18 326 Základní kapitál 5 000 

Zásoby 2 194 Cizí zdroje 25 317 

Pohledávky z obchodních vztahů 8 724 Dlouhodobé závazky 12 775 

Peněžní prostředky 6 430 Časové rozlišení 143 

Časové rozlišení 422   
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Zavedení skonta má na rozvahu společnosti pozitivní vliv. Vliv zavedení skonta je znázorněn 

v tabulce č. 46 na vybraných finančních ukazatelích. Došlo ke zvýšení hodnoty okamžité 

likvidity z 0,474 na 0,515. Celková zadluženost společnosti klesla ze 43,02 % na 40,73 %, 

tím došlo k nárůstu hodnoty koeficientu samofinancování z 56,76 % na 59,04 %. Doba 

obratu pohledávek klesla z původních 67 dní na 46 dní, tím dojde k urychlení inkasa 

pohledávek. Zrychlí se také obrat celkových aktiv z 1,07 na 1,11 a zvýší se hodnota čistých 

pohotových prostředků. Zavedení skonta je tak pro společnost rozhodně vhodným krokem. 

Tabulka č. 47: Vliv skonta na ukazatele finanční analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Původní Po změně 

Okamžitá likvidita 0,474 0,515 

Celková zadluženost [%] 43,02 40,73 

Koeficient samofinancování [%] 56,76 59,04 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

[dny] 
67 46 

Obrat celkových aktiv 1,07 1,11 

Čisté pohotové prostředky -6598 -6080 

Řízení pohledávek po splatnosti 

Společnost by se v prvé řadě měla snažit, přimět své odběratele ke včasné úhradě, pokud ani 

preventivní opatření jako úrok z prodlení nezabrání vzniku pozdě inkasovaných nebo 

nedobytných pohledávek, musí se soustředit na jejich vymáhání. 

Pro zajištění snazší vymahatelnosti pohledávek by měla společnost vytvořit vhodné 

předpoklady také na své straně. Velmi důležité jsou kvalitní a bezchybné faktury, kvalita 

faktur je častou výmluvou odběratelů pro neuhrazení faktury. Důležitá je dohoda 

s odběratelem kam faktury doručit, předejde se tím zbytečném přeposílání mezi útvary a sníží 

se riziko ztráty faktury [26, s. 492].  
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Dojde-li k tomu, že společnost bude evidovat pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti 

i přes výše uvedené návrhy, je zde uveden obecný postup, který by společnost mohla využít 

při jejím vymáhání. 

- Při řízení pohledávek je vhodný aktivní přístup, je vhodné ještě 3 dny před vypršení 

splatnosti faktury, odběratele kontaktovat telefonicky, zda zakázka proběhla 

v pořádku a upozornit ho na blížící se konec splatnosti faktury. 

- Telefonicky kontaktovat odběratele 4 dny po vypršení splatnosti a upozornit na 

splatnost jeho závazku vůči společnosti a připojit žádost o rychlé zaplacení. 

- Týden po splatnosti znovu telefonicky kontaktovat odběratele a zjistit důvod 

nezaplacení faktury a také datum předpokládané úhrady. 

- Dva týdny po uplynutí splatnosti přistoupit k dalším řešením. Dlužníkovi nabídnout 

splátkový kalendář, kde budou sjednány pevné termíny pro splatnosti jednotlivých 

splátek. 

- V případě nedodržení splátkového kalendáře přistoupit k soudnímu vymáhání 

pohledávky. Je možné podat žalobu na soud nebo předat vymáhání pohledávek 

vymáhací agentuře. Tento krok by však měl management zvážit individuálně podle 

konkrétního odběratele. 

3.2 Rentabilita 

Ukazatele rentability se v posledním sledovaném roce staly slabou stránkou společnosti. 

Hlavní příčinou nízké rentability v tomto roce byla finanční náročnost nových projektů, které 

společnost spustila a které by společnost měly pozitivně ovlivnit v dalších letech. Došlo tak 

k nepříznivému zásahu do cash-slow společnosti a nízkému výsledku hospodaření. Na tom 

se také negativně podepsal pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 8 000 tis. Kč. 

Obecně lze pro zlepšení rentability společnosti navrhnout zvýšení tržeb při klesající nebo 

neměnné úrovni nákladů. V předchozích sledovaných letech docházelo k růstu tržeb 

z vlastních výrobků a služeb, z toho je možné usuzovat, že měla společnost více zakázek. 

Počet zaměstnanců se však nijak výrazně nezměnil, proto by společnost mohla dosáhnout 
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vyšší produktivity, pokud by přijala nové zaměstnance. Při současné velmi nízké 

nezaměstnanosti je obtížné najít kvalifikované pracovníky. Společnost by proto mohla začít 

spolupracovat s odbornými středními školami a odbornými učilišti a nabídnout studentům 

praxi a v případě, že se student osvědčí, nabídnout po ukončení studia stálé zaměstnání. Tato 

varianta je však poměrně časově náročná. Druhou možností by bylo kvalifikované 

pracovníky nalákat z konkurenčních firem na zajímavé mzdové ohodnocení a benefity. Tím 

by došlo sice došlo k navýšení osobních nákladů, ale zvýšila by se produktivita práce a 

společnost by mohla případně akceptoval nové zakázky a tím zvýšit tržby. V souvislosti 

s náklady je vhodné provádět pravidelnou analýzu nákladů k odhalení slabých míst, kde by 

mohlo docházet k neefektivnímu využívání zdrojů a snažit se tato místa optimalizovat. 

Pokles nákladů a zlepšení produktivity práce by vedlo k celkovému zlepšení situace 

společnosti. Zvýšení rentability nelze dosáhnout v krátkém čase, je potřeba zabývat se touto 

problematikou déle. 

3.3 Zpracování pravidelné finanční analýzy  

Posledním návrhem je doporučení provádění pravidelné finanční analýzy. Společnost 

v současné době neprovádí hodnocení finanční situace za pomoci finančních ukazatelů. 

Provádění finanční analýzy v měsíčním intervalu by umožnilo lépe odhalit změny ve 

finančním zdraví společnosti jako například odhalit problémy s nízkou likviditou, klesající 

rentabilitou nebo s neuspokojivou platební morálkou odběratelů, a tak na ně pružně a včas 

vhodně reagovat. 
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3.4 Přínosy vlastních návrhů 

V následující tabulce č. 48 jsou přehledně shrnuty přínosy navržených řešení pro společnost. 

Tabulka č. 48: Přínosy vlastních návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁVRH PŘÍNOSY 

Řízení pohledávek 

pokles kapitálu vázaného v pohledávkách, snížení doby 

obratu krátkodobých pohledávek, zlepšení platební 

schopnosti, redukce rizika nesplacených faktur 

Řízení pohledávek po 

splatnosti 

redukce rizika nesplacení faktur, zlepšení cash-flow 

společnosti 

Řešení nízké 

rentability 
zvýšení produktivity práce, optimalizace výrobních nákladů 

Provádění hodnocení 

ukazatelů finanční 

analýzy 

zjištění finančního zdraví společnosti, odhalení možných 

rizik 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení finanční výkonnosti společnosti XYZ, a. s. pomocí 

vybraných finančních ukazatelů a statistických metod a následně vytvořit návrhy, které 

pomohou zlepšit stávající situaci společnosti. 

Podkladem pro zpracování této práce sloužily výkazy společnosti v letech 2009 až 2017. 

Práce se zaměřuje na zvolené rozdílové ukazatele, ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity a komplexního ukazatele indexu IN05. Vybrané ukazatele finanční 

analýzy byly následně podrobeny statistickým výpočtům a za použití regresní analýzy byla 

zjištěna prognóza těchto ukazatelů pro roky 2018 a 2019. Část práce se zabývá také korelační 

analýzou mezi ukazateli, ke zjištění jejich závislosti. 

Výsledky provedených analýz jsou pro společnost uspokojivé, nebyly zjištěny žádné zásadní 

problémy, které by ohrožovaly její existenci na trhu. Bylo však zjištěno několik nedostatků 

u ukazatelů rentability a aktivity. Ukazatele rentability v posledním sledovaném roce klesly 

na velmi nízkou úroveň, čímž velmi klesla schopnost společnosti dosahovat zisku, 

z ukazatelů aktivity je problematická delší doba obratu krátkodobých pohledávek, než je 

doba obratu krátkodobých závazků. Nevhodně sladěná doba obratu pohledávek s dobou 

obratu závazků může vést k problémům s platební schopností společnosti. Proto je na tento 

problém zaměřena návrhová část práce. Společnost musí i nadále zlepšovat svou 

konkurenceschopnost. Pokud bude společnost na těchto nedostatcích pracovat, je 

pravděpodobné, že dojde ke zlepšení její situace v následujících letech.  
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: KVANTILY STUDENTOVA ROZDĚLENÍ 
(Zdroj: Zpracováno dle [10]) 

k\p  0,9  0,95  0,975  0,99  

1  3,078  6,314  12,706  31,821  

2  1,886  2,920  4,303  6,965  

3  1,638  2,353  3,182  4,541  

4  1,533  2,132  2,776  3,747  

5  1,476  2,015  2,571  3,365  

6  1,440  1,943  2,447  3,143  

7  1,415  1,895  2,365  2,998  

8  1,397  1,860  2,306  2,896  

9  1,383  1,833  2,262  2,821  

10  1,372  1,812  2,228  2,764  

11  1,363  1,796  2,201  2,718  

12  1,356  1,782  2,179  2,681  

13  1,350  1,771  2,160  2,650  

14  1,345  1,761  2,145  2,624  

15  1,341  1,753  2,131  2,602  

16  1,337  1,746  2,120  2,583  

17  1,333  1,740  2,110  2,567  

18  1,330  1,734  2,101  2,552  

19  1,328  1,729  2,093  2,539  

20  1,325  1,725  2,086  2,528  

21  1,323  1,721  2,080  2,518  

22  1,321  1,717  2,074  2,508  

23  1,319  1,714  2,069  2,500  

24  1,318  1,711  2,064  2,492  

25  1,316  1,708  2,060  2,485  

26  1,315  1,706  2,056  2,479  

27  1,314  1,703  2,052  2,473  

28  1,313  1,701  2,048  2,467  

29  1,311  1,699  2,045  2,462  

30  1,310  1,697  2,042  2,457  

 

 

  



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2: ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA ZA OBDOBÍ 

2009 – 2013 
(Zdroj: Upraveno dle [20]) 

  
Položka (v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM  22 708 35 435 35 790 35 182 38 349 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek 12 295 10 846 11 130 11 708 20 395 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  135 66 0 0 63 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   12 160 10 780 11 130 11 708 20 332 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek   0 0 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva   9 731 24 099 24 461 22 556 17 778 

C. I.   Zásoby    3 700 3 556 3 628 4 789 3 203 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 10 10 10 19 10 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 5 951 20 344 18 109 16 706 10 984 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 728 20 163 17 701 16 494 10 155 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 70 189 2 714 1 042 3 581 

D.     Časové rozlišení aktiv   682 490 199 918 176 

       

  PASIVA CELKEM    22708 35435 35790 35182 38349 

A.   Vlastní kapitál   4 145 6 229 8 666 10 745 13 287 

A. I.   Základní kapitál  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy    0 0 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku   400 400 400 400 400 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 7 872 1 745 3 829 6 226 8 346 

A. V.   

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
-6 127 2 084 2 437 2 079 2 541 

B.     Cizí zdroje       18 407 29 009 26 937 24 293 25 018 

B. I.   Rezervy    287 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky   9 005 20 472 20 466 18 848 15 756 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5 215 12 233 10 993 10 866 11 338 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 9 115 8 537 6 471 5 445 9 262 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 8 415 7 425 6 471 4 455 6 721 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 700 1 112 0 990 2 541 

C.     Časové rozlišení pasiv   156 197 187 144 44 



III 

 

PŘÍLOHA Č. 3: ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA ZA OBDOBÍ 

2014 - 2017 
 (Zdroj: Upraveno dle [20]) 

  PASIVA CELKEM    78224 63095 60860 64665 

A.   Vlastní kapitál   26 430 32 932 36 091 36 705 

A. I.   Základní kapitál  5 000 5 000 5 000 5 000 

A. II.   Ážio a kapitálové fondy    0 0 0 0 

A. III.   Fondy ze zisku   0 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 8 286 21 431 27 931 31 092 

A. V.   

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  13 144 6 501 3 160 613 

B.     Cizí zdroje       51 794 30 107 24 542 27 817 

B. I.   Rezervy    4 283 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky   21 366 11 692 10 662 12 542 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 15 362 8 317 7 531 10 112 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 26 145 18 415 13 880 15 275 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 26 145 18 415 13 880 15 275 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

C.     Časové rozlišení pasiv   0 56 227 143 

  
Položka (v tis. Kč) 

Rok 

2014 2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM  78 224 63 095 60 860 64 665 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek 46 049 45 232 42 702 43 417 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  806 521 705 515 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   45 243 44 711 41 997 42 902 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek   0 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva   31 775 17 510 17 963 20 826 

C. I.   Zásoby    2 196 1 990 1 239 2 194 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 10 10 10 10 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 14 546 9 204 13 135 12 678 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 13 114 8 412 11 327 11 710 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 15 023 6 306 3 579 5 944 

D.     Časové rozlišení aktiv   400 353 195 422 

        



IV 

 

PŘÍLOHAČ. 4: ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTYZA OBDOBÍ 2009 – 2015 

 (Zdroj: Upraveno dle [20]) 

 

  
Položka (v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

     I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 0 

    II. Výkony 36 769 61 676 72 170 73 391 70 868 88 475 81 987 

II. 1. 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
37 260 61 290 71 864 73 092 72 118 88 880 81 788 

B. Výkonová spotřeba 33 146 48 033 55 353 50 431 51 056 49 765 49 981 

    + Přidaná hodnota  3 623 13 643 16 817 22 960 19 812 38 710 32 006 

C. Osobní náklady 10 625 12 692 15 823 17 079 16 404 19 734 19 916 

D. Daně a poplatky 83 171 148 102 89 109 96 

E. 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

2 573 1 593 1 572 1 060 1 044 2 075 7 423 

    III. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

2 066 1 804 2 714 4 534 1 508 5 191 1 363 

    IV. Ostatní provozní výnosy 2 581 2 394 2 094 218 2 072 947 221 

H. Ostatní provozní náklady 13 848 104 147 1 727 6 024 164 

    * 
Provozní výsledek 

hospodaření 
-4 879 3 168 3 470 3 285 3 098 17 152 9 572 

     X. Výnosové úroky 1 1 1 1 0 20 11 

N. Nákladové úroky 552 504 462 379 349 676 773 

     XI. Ostatní finanční výnosy 146 186 256 202 1 182 506 204 

O. Ostatní finanční náklady 843 767 828 1 030 844 779 972 

     * 
Finanční výsledek 

hospodaření 
-1 248 -1 084 -1 033 -1 206 -11 -929 -1 530 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
0 0 0 0 546 3 079 1 541 

     ** 
Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
-6 127 2 084 2 437 2 079 2 541 13 144 6 501 

     * 
Mimořádný výsledek 

hospodaření  
0 0 0 0 0 0 0 

     *** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 
-6 127 2 084 2 437 2 079 2 541 13 144 6 501 

    **** 
Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 
-6 127 2 084 2 437 2 079 3 087 16 223 8 042 



V 

 

PŘÍLOHA Č. 5: ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTYZA OBDOBÍ 2016 – 2017 

(Zdroj: Upraveno dle [20]) 

 Položka (v tis. Kč) 
Rok 

2016 2017 

  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 76 924 68 973 

  II. Tržby za prodej zboží 0 0 

A.     Výkonová spotřeba    45 625 40 591 

B.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 181 -363 

C.   Aktivace -546 0 

D.     Osobní náklady  20 017 21 301 

E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti  7 436 7 017 

  III.   Ostatní provozní výnosy  2 179 1 202 

F.   Ostatní provozní náklady  1 211 293 

* Provozní výsledek hospodaření 5 179 1 336 

  IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 

G.   Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 

  V.   

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 

H.     

Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 0 0 

  VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 1 

I.   Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 

J.     Nákladové úroky a podobné náklady 551 358 

  VII. Ostatní finanční výnosy 38 619 

K.     Ostatní finanční náklady 749 985 

* Finanční výsledek hospodaření -1 262 -723 

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním 3 917 613 

L.     Daň z příjmů 757 0 

  ** Výsledek hospodaření po zdanění 3 160 613 

M.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období 3 160 613 
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PŘÍLOHAČ. 6: OBOROVÉ PRŮMĚRY UKAZATELŮ 

RENTABILITY ZA OBDOBÍ 2009 - 2016 

(Zdroj: Zpracováno dle [21], [22], [23], [24] ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 5,05 % 6,81 % 7,41 % 8,02 % 8,79 % 10,88 % 10,65 % 9,31 % 

ROE 11,23 % 14,93 % 16,46 % 16,80 % 17,92 % 21,39 % 20,43 % 12,39 % 

ROS 4,42 % 5,60 % 5,67 % 6,16 % 6,89 % 8,37 % 8,23 % 8,26 % 

 

PŘÍLOHAČ. 7: OBOROVÉ PRŮMĚRY OBRATU 

CELKOVÝCH AKTIV ZA OBDOBÍ 2009 - 2016 

(Zdroj: Zpracováno dle [24]) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 1,02 1,15 1,16 1,18 1,45 1,18 1,15 1,13 

 

PŘÍLOHAČ. 8: OBOROVÉ PRŮMĚRY UKAZATELŮ 

LIKVIDITY ZA OBDOBÍ 2009 - 2016 

(Zdroj: Zpracováno dle [24]) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá 

likvidita 
0,32 0,29 0,26 0,24 0,24 0,23 0,26 0,26 

Pohotová 

likvidita 
1,12 1,07 1 1,03 1,16 1,15 1,18 1,13 

Běžná 

likvidita 
1,75 1,68 1,64 1,68 1,72 1,76 1,87 1,8 

 


