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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj softwarového nástroje pomocí 

programovacího jazyka C# a jeho následnou implementaci do informačního systému 

Microsoft Dynamics NAV. Úkolem tohoto nástroje je pomocí statistických metod 

analyzovat vývoj vybraných ukazatelů a predikovat jejich budoucí vývoj. Na základě 

těchto predikovaných údajů je sestaven orientační rozpočet pro podporu rozhodování 

o stanovení klíčových účetních parametrů a koeficientů pro následující účetní období ve 

společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.  

Abstract 

This diploma thesis focuses on the design and development of the software tool using C# 

programming language and his subsequent implementation into the Microsoft Dynamics 

NAV information system. The task of this tool is to analyze the development of selected 

indicators using statistical methods and to predict their future development. On the basis 

of these predicted data, is created an indicative budget to support decision making on the 

determination of key accounting parameters and coefficients for the next accounting 

period in the company Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Klíčová slova 

analýza časových řad, regresní přímka, predikce, účetní osnova, finanční výkazy, C#, 

Visual Studio, Microsoft Dynamics NAV, .NET Framework 

Keywords 

time series analysis, regression line, prediction, chart of accounts, financial statements, 

C#, Visual Studio, Microsoft Dynamics NAV, .NET Framework 
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ÚVOD 

Informace jsou spolu s lidskými a finančními zdroji jedním z nejdůležitějších typů zdrojů, 

kterými firma disponuje. V dnešní silně konkurenční době, kdy se nějaký podnik snaží 

získat jakoukoli výhodu či převahu nad svou konkurencí, jsou mnohdy právě informace 

tím rozhodujícím faktorem, který úspěšné a prosperující podniky odlišuje od těch 

neúspěšných. Bez relevantních a kvalitních informací, které jsou nedílnou součástí 

procesu rozhodování, mohou firmy velice snadno učinit rozhodnutí, které může 

negativním způsobem ovlivnit chod celé společnosti. 

Úspěšnost podniku může být hodnocena mnoha různými charakteristikami, ať je to 

velikost výsledků hospodaření, velikost tržeb, tržní kapitalizace či hodnota akcie. Ve 

většině případů se jedná o určitý finanční ukazatel, podle kterého se stanoví, zda byla 

firma v daném roce úspěšná či nikoliv. K zajištění toho, aby firma dosahovala dobrých 

finančních výsledků je zapotřebí, aby finanční oddělení dané společnosti dobře 

hospodařilo s finančními prostředky, které má firma k dispozici. Zároveň by mělo 

finanční oddělení plánovat finanční rozpočty či finanční plány na budoucí účetní období, 

aby byla zajištěna kontinuita pozitivních finančních výsledků. 

Informace pro sestavení budoucího finančního rozpočtu vychází zejména ze dvou zdrojů, 

a to z externího a interního prostředí. V rámci externího prostředí musí firma sledovat 

zejména chování svých konkurentů, rozhodnutí vlády, České národní banky, Evropské 

unie a dalších institucí, které firmě poskytují cenné informace o vývoji nezaměstnanosti, 

inflace a mnoha dalších ukazatelů, s nimiž by firma měla počítat při sestavování 

finančního rozpočtu na následující účetní období.  

Druhou skupinu pak představují interní zdroje, ve kterých jsou zejména různé historické 

účetní údaje, které samy o sobě nemají příliš velkou vypovídací hodnotu. Pokud však tyto 

historické údaje podrobíme matematicko-statistickým metodám, tak z těchto historických 

údajů můžeme získat trend či dokonce odhad funkce, který zachycuje historický vývoj 

a dokáže predikovat i budoucí hodnoty těchto ukazatelů. Firma tak díky tomu může získat 

cenný nástroj pro podporu rozhodování o budoucím vývoji vybraných položek.  

Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje, který analyzuje historický 

vývoj nákladových položek a pomocí metod regresní analýzy predikuje jejich budoucí 
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hodnoty. Odhad budoucích hodnot pak bude sloužit finančnímu oddělení společnosti 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. jako podpora k rozhodování o budoucím vývoji 

nákladových položek, jejichž znalost je stěžejní pro stanovení velikosti cen vodného 

a stočného. 

Diplomová práce je složena ze tří hlavních částí. Teoretická část práce popisuje základní 

teoretické poznatky z oblasti statistiky, účetnictví, informačního systému MS Dynamics 

NAV a vývojového prostředí Visual Studia, které slouží jako podklad pro praktické 

splnění cíle práce. Druhá část diplomové práce je určena k analýze současného stavu 

podniku, jeho prostředí a porovnání s konkurencí. Zároveň je v této části popsána analýza 

problému, na jehož základě se společnost rozhodla, že by chtěla vytvořit tento softwarový 

nástroj. Poslední část práce pak popisuje různé možnosti řešení problémů, včetně výběru 

toho nejlepšího. Zvolené řešení softwarového nástroje je pak podrobně popsáno 

z hlediska svého vývoje. Je zde ukázka výstupu, který uživatel získá spouštěním tohoto 

softwarového nástroje a zároveň i podrobná analýza vybraných nákladových položek, na 

nichž je ukázána funkčnost a přínos mnou navrhnutého a naprogramovaného řešení.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření softwarového nástroje, který pomocí 

statistických metod, konkrétně regresní analýzy, analyzuje historický vývoj vybraných 

rozpočtových položek a predikuje jejich budoucí hodnoty. Na základě těchto získaných 

hodnot je sestaven orientační rozpočet, který slouží k podpoře rozhodování o stanovení 

budoucích cen pohyblivé složky vodného a stočného. 

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím splnění několika dílčích cílů. Prvním 

dílčím cílem je stanovení všech typů funkcí, které budou naprogramovány jako vhodné 

funkce k proložení historických dat. Druhým dílčím cílem je vytvoření knihovny tříd ve 

vývojovém prostředí Visual Studia a programovacím jazyce C#, která bude obsahovat 

všechny statistické výpočty, jež budou v daném softwarovém nástroji použity. Třetím 

dílčím cílem je pak implementovat metody vytvořené ve Visual Studiu do prostředí 

informačního systému Microsoft Dynamics NAV a zajistit, aby mezi sebou dokázaly 

komunikovat. 

Metody a postupy zpracování 

Pro vypracování diplomové práce byly použity metody sběru dat, logické metody 

a metody analýzy dat pomocí matematické statistiky.  

Pro získání základních údajů o společnosti, jejím okolí a informacích o stávající 

konkurenci byly použity metody sběru dat, konkrétně dotazování a sběr dokumentů. 

Dotazování bylo založeno na přímém kontaktu mezi mnou a zadavatelem.  Po získání 

všech dat došlo k jejich zpracování pomocí logických metod, a to zejména analýzou 

a syntézou, zároveň pak i pomocí indukce a dedukce. Z metod analýzy dat pomocí 

matematické statistiky bylo nejvíce použito regresní analýzy a analýzy časových řad. 

Postup zpracování diplomové práce spočíval nejdříve ve vytvoření literární rešerše nutné 

pro praktické splnění stanoveného cíle. Dalším krokem bylo provedení analýzy 

současného stavu, popis problému a porovnání s konkurenčními firmami. Další částí bylo 

vytvoření softwarového nástroje pro predikci vybraných položek. Návrh spočíval 

nejdříve ve vytvoření knihovny tříd se všemi statistickými funkcemi v prostředí Visual 

Studia a v jejich následnou implementaci do prostředí informačního systému Microsoft 

Dynamics NAV. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLÉMU 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena do 4 částí, které tvoří základ pro vytvoření 

nástroje na predikci dat v části praktické. První a zároveň i nejobsáhlejší část teorie je 

věnována statistickým metodám, které budou při práci využity. Druhá část teoretické části 

je určena k objasnění hlavní podstaty účetnictví a seznámení se s účetními výkazy 

a účetní osnovou. Poslední dvě částí popisují veškeré softwarové prostředky, které budou 

při vypracování diplomové práce použity.  

1.1 Statistické metody 

1.1.1 Regresní analýza 

K tomu, abychom dokázali zkoumat vývoj časové řady, včetně určení jejího budoucího 

vývoje, je nutné provést vyrovnání této časové řady. Tohle vyrovnání realizujeme pomocí 

proložení zkoumaných dat vhodně zvolenou regresní funkcí. Volbou vhodné funkce je 

pověřena regresní analýza, která je poté využívána při analýze časových řad. 

Regresní analýza se používá k určení závislostí mezi dvěma proměnnými x a y, přičemž 

x představuje nezávisle proměnnou a y pak závisle proměnnou. Víme, že pokud 

nastavíme určitou hodnotu proměnné x, tak dostaneme jednu hodnotu proměnné y. 

Samotnou závislost mezi těmito proměnnými však neznáme. Kvůli působení náhodných 

vlivů, označované jako šum, dochází k situaci, že při opakování měření a stejně nastavené 

hodnotě proměnné x nedostaneme stejnou hodnotu pro proměnnou y, ale jinou její 

hodnotu. Z této skutečnosti lze říci, že se proměnná y chová jako náhodná veličina, kterou 

značíme Y [1, s. 78 a 79]. 

Závislost náhodné veličiny Y na proměnné x je vyjádřena pomocí podmíněné střední 

hodnoty náhodné veličiny Y pro hodnotu x a značíme ji E (Y | x). Tuto podmíněnou 

střední hodnotu pak položíme do rovnosti s vhodně zvolenou regresní funkcí, kterou 

značíme η (x; β1, β2, …, βp), zkráceně η(x). Tento vztah lze vyjádřit pomocí následujícího 

vzorce [1, s. 79]:  

 𝐸 (𝑌 |𝑥) = 𝜂 (𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝) (1.1) 

Funkce η (x; β1, β2, …, βp), kterou nazýváme regresní funkcí, je funkcí proměnné 

x a obsahuje neznámé parametry, označené jako β1, β2,…, βp, kde p ≥ 1, které nazýváme 

regresními koeficienty [1, s. 79]. 
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Úlohou regresní analýzy je analyzovat zadané údaje, zvolit vhodnou regresní funkci 

a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot prostřednictvím zvolené funkce 

bylo co nejlepší. Díky tomu pak budeme schopni provádět odhad hodnot závisle 

proměnné na základě zvolených hodnot nezávisle proměnné a odhadovat tak budoucí 

vývoj [1, s. 79]. 

1.1.1.1 Volba regresní funkce 

Jak již bylo uvedeno výše, tak nejdůležitějším úkolem regresní analýzy, na němž závisí 

její úspěšnost, je zvolit vhodný typ regresní funkce, která by nejlépe vystihovala 

zkoumanou závislost mezi proměnnými. Základem pro volbu vhodného typu regresní 

funkce by měla být ekonomická kritéria. Pokud podle nich nemůžeme rozhodnout 

o vhodném typu, tak přichází na řadu určení regresní funkce pomocí grafické metody, 

která patří k metodám rozboru empirického průběhu závislostí. V grafu je závislost 

zachycena prostřednictvím jednotlivých bodů, získaných z dvojice x a y. Díky rozložení 

bodů v grafu můžeme rozhodnout o tom, jaký typ regresní funkce by byl pro popis naší 

závislosti ten nejlepší [2, s. 179 a 180]. 

1.1.1.2 Typy regresních modelů 

Na základě tvaru regresní funkce rozlišujeme 3 typy regresních modelů, u nichž jsou 

uvedeny nejznámější typy regresní funkcí.  

a) Lineární modely 

 • přímková regrese 𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2𝑥 (1.2) 

 
• parabolická regrese 𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 (1.3) 

 
• hyperbolická regrese 𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  

𝛽2

𝑥
 (1.4) 

 
• logaritmická regrese 𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑥 (1.5) 

b) Nelineární modely, které je možné transformovat na lineární tvar 

 • regresní mocninná funkce 𝜂(𝑥) =  𝛽1 + 𝑥𝛽2 (1.6) 

 • regresní exponenciální funkce 𝜂(𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2
𝑥
 (1.7) 

c) Nelineární modely, které se nedají jednoduše transformovat na lineární tvar 

 • modifikovaný exponenciální trend 𝜂(𝑥) =  𝛽0 +  𝛽1𝑥 + 𝛽1𝑥2 (1.8) 



 

15 

 

 

 • logistický trend 𝜂(𝑥) =  
1

𝛽0+ 𝛽1𝐵2
𝑥 (1.9) 

 
• Gompertzova křivka 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽0+ 𝛽1𝐵2

𝑥
 (1.10) 

S touto poslední skupinou nelinearizovatelných funkcí se poměrně často setkáváme 

u časových řad, které popisují různé ekonomické děje. Pro použití těchto speciálních 

funkcí je potřeba zajistit, aby byl počet zkoumaných dvojic dělitelný třemi, protože 

potřebujeme, aby se tato data dala rozdělit do tří skupin o stejném počtu m prvků. Pokud 

máme více prvků než potřebujeme, tak se vynechá určitý počet počátečních nebo 

koncových dat. Přičemž většinou se vynechávají počáteční data, protože mají menší 

vypovídací schopnost [1, s. 107 - 109].  

K určení odhadů b1, b2, b3 používáme metodu částečných součtů, které jsou definovány 

pomocí těchto vzorců: 

 𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

          𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

         𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

 (1.11) 

Vzorce pro výpočet odhadů koeficientů se vypočtou následovně: 

 𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1/𝑚ℎ

 (1.12) 

 𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1) 
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
 (1.13) 

 𝑏1 =
1

𝑚
 [𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ] (1.14) 

• kde  m je počet prvků v dané skupině 

 h určuje vzdálenost mezi jednotlivými roky 

Nejčastěji používanou funkcí z tohoto modelu je modifikovaný exponenciální trend, jež 

se používá v případě, kdy je regresní funkce zdola, respektive shora, ohraničená. Další 

funkcí spadající do této skupiny je logistický trend, který se vyznačuje tím, že má horní 

i spodní asymptotu a je symetrický kolem inflexního bodu. Poslední variantou je 

Gompertzova křivka, která je podobná logistickému trendu, ale s rozdílem, že je 

nesymetrická kolem inflexního bodu [1, s. 107 a 108]. 
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Regresní koeficienty b1, b2, b3 logistického trendu, resp. Gompertzovy křivky se určí 

pomocí vzorců (1.11) až (1.14)Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. s tím rozdílem, že do sum S

1, S2, S3, místo hodnot yi, se při použití logistického trendu dosadí jejich převrácené 

hodnoty 
1

𝑦𝑖
, při použití Gompertzovy křivky jejich přirozené logaritmy 𝑙𝑛 𝑦𝑖 [1, s. 109].  

Regresní přímka 

Nejznámějším a zároveň i nejjednodušším způsobem proložení dat je pomocí regresní 

funkce, která má tvar přímky. V dalším textu tedy bude popsáno, jakým způsobem se 

odhadují koeficienty pro regresní přímku, a to konkrétně za použití metody nejmenších 

čtverců [3].  

Pro regresní přímku platí následující vztah:  

 𝐸 (𝑌 |𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 +  𝛽2𝑥 (1.15) 

Při hledání závislostí mezi proměnnými x a y nejsme schopni najít takovou funkci, jejíž 

předpis by dokonale odpovídal zkoumaným hodnotám, protože při každém měření 

dochází k určitému šumu. Z tohoto důvodu nezjišťujeme konkrétní předpis pro regresní 

přímku, ale provádíme pouze odhad regresní přímky, který značíme �̂�(𝑥). To znamená, 

že nehledáme konkrétní hodnoty regresních koeficientů, ale určujeme jen jejich odhady 

pro zadané dvojice (xi, yi), které značíme b1 a b2 [1, s. 83].  

K určení odhadů těchto koeficientů používáme metodu nejmenších čtverců, jež spočívá 

v tom, že nejlepšími koeficienty jsou takové, které minimalizují funkci S(b1,b2). Tato 

funkce se rovná součtu druhých mocnin odchylek naměřených hodnot od hodnot na 

regresní přímce. Vzorec pro vyjádření tohoto vztahu je následující: 

 𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 −  𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 (1.16) 

Odhady regresní koeficientů vypočteme pomocí prvních parciálních derivací funkce 

S(b1,b2) podle proměnné b1 či b2. Získané parciální derivace položíme rovny nule 

a pomocí dalších matematických úprav získáme  soustavu normálních rovnic, ze kterých 

jsme schopni určit vzorce pro výpočet koeficientů. Vzorce pro výpočet koeficientů mají 

tedy následující tvar [1, s. 80 a 81]: 
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 𝑏2 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛 �̅� �̅�𝑛

𝑖=1

∑  𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛 �̅�2
            𝑏1 = �̅� − 𝑏2 �̅� (1.17) 

Přičemž n je počet dat, které prokládáme regresní funkcí a 𝑥,̅ respektive �̅�, jsou výběrové 

průměry. Odhad regresní přímky je pak definován tímto předpisem [1, s. 81]: 

 �̂�(𝑥) = 𝑏1 +  𝑏2𝑥 (1.18) 

1.1.1.3 Vhodnost zvolené regresní funkce 

Pokud jde pro vyrovnání zkoumaných dat použít více funkcí, a nejsme si jisti, která z nich 

data nejlépe vyrovnává, používá se reziduální součet čtverců nebo index determinace. Při 

reziduálním součtu čtverců vychází nejlépe ta funkce, jejíž součet je nejmenší. 

Problémem této metody je to, že není normovaná, což znamená, že nejsme schopni zjistit, 

jakou měrou námi zvolená regresní funkce vystihuje závislost mezi proměnnými. 

Vhodnější charakteristikou je index determinace, který nám již dokáže vyjádřit, jak dobře 

zvolená regresní funkce tuto závislost vystihuje. Vzorec pro jeho výpočet je následující 

[1, s. 102]:  

 𝐼2 =
𝑆�̂�

𝑆𝑦
      𝑛𝑒𝑏𝑜   𝐼2 = 1 −

𝑆𝑦−�̂�

𝑆𝑦
 (1.19) 

• kde  𝑆𝑦 je rozptyl empirických hodnot 

 𝑆�̂� je rozptyl vyrovnaných hodnot 

 𝑆𝑦−�̂� je reziduální rozptyl 

Pokud bychom daný vzorec rozepsali, tak bude mít následující tvar: 

 𝐼2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (1.20) 

Pokud je tento index roven jedné, lze říci, že mezi nezávisle a závislé proměnou je plná 

funkční závislost a všechny analyzované hodnoty by ležely přesně na regresní křivce. Je-

li naopak index roven nule, pak hovoříme o tom, že mezi proměnnými neexistuje žádná 

funkční závislost. Je vidět, že index determinace může nabývat hodnoty jen v intervalu 

〈0,1〉. Čím vyšší je hodnota tohoto indexu, tím lépe se nám podařilo námi zvolenou 

regresní funkcí danou závislost vystihnout [1, s. 103]. 
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Index determinace se však nehodí ve všech případech například proto, že s rostoucím 

počtem koeficientů roste i hodnota indexu. Další nevýhodou tohoto indexu je to, že pro 

některé typy trendových funkcí (zejména nelinearizovatelné funkce) se může stát, že 

index vyjde větší než jedna, což je dáno tím, že interval od nuly do jedné je obecně platný 

pouze pro modely odhadované pomocí metody nejmenších čtverců. Kromě indexu 

determinace však máme k dispozici ještě další metody pro ohodnocení míry přesnosti 

zvolené funkce, přičemž právě druhá jmenovaná metoda bývá v praxi tou 

nejpoužívanější. 

• Střední chyba odhadu (Mean Error – M.E.) 

• Střední čtvercová chyba odhadu (Mean Squared Error – M.S.E.) 

• Střední absolutní chyba odhadu (Mean Absolute Error – M.A.E.) 

• Střední absolutní procentní chyba odhadu (Mean Absolute Percentage Error – 

M.A.P.E.) [2, s. 288 a 289] 

1.1.2  Časové řady 

Snaha porozumět vývoji určitých dat, s možností predikce jejich budoucích hodnot, vedla 

v posledních letech k rozvoji analýzy časových řad. Analýza časových řad se dá využít 

v mnoha oblastech života, přičemž pro nás je nejdůležitější její využití v ekonomii, a to 

zejména při popisu a zkoumání vývoje různých ekonomických ukazatelů [2, s. 246]. 

Časovou řadou budeme rozumět posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 

pozorování (dat), která jsou jednoznačně uspořádaná z hlediska času ve směru minulost 

– přítomnost. Analýzou (a podle potřeby i prognózou) časových řad se pak rozumí soubor 

metod, které slouží k popisu těchto řad (a případně k předvídání jejich budoucího 

chování) [2, s. 246]. 

Na základě různých hledisek lze časové řady členit na několik druhů. Z hlediska 

periodicity, s jakou jsou údaje sledovány, členíme časové řady na dlouhodobé, kde jsou 

údaje zaznamenávány jednou ročně a na krátkodobé, kde jsou údaje zaznamenávány 

v kratších časových obdobích, nejčastěji měsíčně. Dalším způsobem členění je podle 

druhu sledovaných ukazatelů, kdy rozlišujeme časové řady primárních a sekundárních 

charakteristik. Rozdíl je v tom, že primární ukazatele jsou zjišťovány přímo, kdežto 

sekundární neboli odvozené ukazatele se získávají na základě funkce, do níž vstupují 

hodnoty primárních ukazatelů. Příkladem je například zisk, který vzniká jako rozdíl dvou 
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primárních ukazatelů, a to tržeb a nákladů. Časové řady lze rovněž členit na základě 

způsobu vyjádření údajů, a to na časové řady vyjádřené pomocí peněžních ukazatelů 

a časové řady naturálních ukazatelů. Posledním, avšak téměř nejdůležitějším způsobem 

členění časových řad, je jejich rozdělení podle rozhodného časového hlediska, kdy 

rozlišujeme řady intervalové a okamžikové [2, s. 246 a 247]. 

Intervalové časové řady 

Intervalové časové řady se používají pro popis ukazatelů, které charakterizují, kolik věcí, 

událostí či jiných jevů, vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu. Příkladem 

intervalové časové řady jsou údaje obsažené ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash 

flow [1, s. 115].  

Okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady používáme pro popis ukazatelů, které vyjadřují, kolik věcí 

a událostí existuje v konkrétním časovém okamžiku. Typickými příklady je počet 

zaměstnanců a stav zásob k určitému dni, případně kterákoliv jiná položka z rozvahy. 

Hlavním rozdílem mezi intervalovou a okamžikovou časovou řadou je to, že údaje 

z intervalových časových řad lze sčítat a umožňují nám tak vytvářet součty za více 

období. U okamžikových časových řad se jednotlivé údaje sčítat nemohou, protože to 

nemá žádný smysl [1, s. 115 a 116]. 

1.1.2.1 Elementární charakteristiky časových řad 

Při analýze časových řad je prvotním cílem získat rychlou představu o jejím vývoji. 

K čemuž lze využít například vizuální zobrazení v podobě grafu, který zachycuje průběh 

časové řady a dává nám orientační představu o charakteru časové řady. Samotné vizuální 

zobrazení však nestačí k podrobnému určení vlastností dané časové řady, a proto 

využíváme i dalších charakteristik, kterými jsou průměr, různé typy diferencí 

a koeficientů růstu, které si nyní blíže představíme [2, s. 252]. 

Průměr 

Průměr je jedinou základní charakteristikou, jejíž výpočet se liší v závislosti na typu 

časové řady. Průměr intervalové řady se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech. Vzorec pro jeho výpočet je následující: 
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 �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.21) 

• kde n je počet hodnot a y představuje konkrétní hodnotu časové řady. 

U okamžikových časových řad používáme chronologický průměr. Pokud je vzdálenost 

mezi jednotlivými okamžiky stejně velká, tak se jedná o nevážený chronologický průměr. 

K jeho výpočtu používáme tento vzorec [1, s. 117]:  

 �̅� =  
1

𝑛 − 1
 [

𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+
𝑦𝑛

2
] (1.22) 

První diference 

První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku, resp. období oproti určitému okamžiku, resp. Období 

bezprostředně předcházejícímu [1, s. 119]. 

Vzorec pro výpočet prvních diferencí je následující: 

 𝑑1
 

𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1          𝑘𝑑𝑒  𝑖 = 2,3, … , 𝑛 (1.23) 

Z prvních diferencí vychází další charakteristika, a tou je průměr prvních diferencí, který 

nám říká, o kolik se průměrně změní hodnota časové řady během daného časového 

intervalu [1, s. 119].  

 𝑑1
 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

1

𝑛 − 1
∑ 𝑑1

 
𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

=  
𝑦𝑛 −  𝑦1

𝑛 − 1
 (1.24) 

Koeficient růstu 

Koeficient růstu vyjadřuje rychlost růstu, případně poklesu, hodnot časové řady. 

Informuje nás o tom, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku oproti 

okamžiku bezprostředně předcházejícím. Vypočítá se jako poměr dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady, a to podle tohoto následujícího vzorce [1, s. 119]: 

 𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
         𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 2,3, … , 𝑛 (1.25) 
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Koeficient růstu se používá k sestrojení další charakteristiky časových řad, a to 

k průměrnému koeficientu růstu, který vyjadřuje průměrnou změnu koeficientu růstu 

během daného časového intervalu. K jeho sestrojení využíváme tento vzorec [1, s. 119]: 

 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 (1.26) 

Podíváme-li se na vzorec pro výpočet průměru prvních diferencí a průměrného 

koeficientu růstu, je vidět, že k určení jejich výsledků se používá pouze první a poslední 

hodnota dané časové řady. V případě, je-li časová řada monotónní, nám to nevadí, ale 

pokud se ve zkoumaném intervalu časové řady střídá růst s poklesem, pak tyto 

charakteristiky nemají příliš velkou informační hodnotou [1, s. 120]. 

1.1.2.2 Přístupy k modelování časových řad 

Rozlišujeme tři různé přístupy pro modelování časových řad. Nejznámější a zároveň 

i nejjednodušší přístup je modelování pomocí klasického neboli formálního modelu, 

který bude rozebrán podrobněji. Další dvě metody nebudou v diplomové práci použity, 

a proto se o nich zmíním jen okrajově. Jedná se o Box-Jenkinsovu metodologii 

a spektrální analýzu [2, s. 254 - 256]. 

1.1.2.2.1 Klasický (formální) model 

U klasického neboli formálního modelu vycházíme z toho, že časovou řadu můžeme 

rozložit na čtyři složky, a to trendovou, sezónní, cyklickou a náhodnou. Existence těchto 

složek záleží na charakteristikách zkoumaného ukazatele a nemusí tedy existovat všechny 

společně a některá z nich může chybět. Rozlišujeme dva typy rozkladu, a to aditivní, kde 

se jednotlivé složky sčítají a multiplikativní typ, kde se složky mezi sebou násobí. Pomocí 

logaritmické transformace existuje způsob, jak převést multiplikativní typ na aditivní. 

Vzorec pro aditivní dekompozici časové řady je následující [1, s. 122], [2, s. 254]: 

 𝑦𝑖 =  𝑇𝑖 +  𝑆𝑖 + 𝐶𝑖 +  𝑒𝑖        𝑘𝑑𝑒  𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (1.27) 
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Trendová složka Ti 

Trend popisuje hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot u sledovaného ukazatele za 

určité období. Jedná se o nejdůležitější složku časové řady, které určuje její vývoj. 

Rozlišujeme rostoucí a klesající trend. V případě, kdy hodnoty analyzované časové řady 

kolísají kolem určité úrovně, mluvíme o konstantním trendu [2, s. 254].  

Sezónní složka Si 

Sezónní složkou popisujeme pravidelně opakující se odchylky od trendové složky, které 

se u časových řad opakovaně vyskytují s jednoletou či kratší periodicitou. K vlivům 

sezónní složky řadíme faktory jako změny jednotlivých ročních období nebo vliv 

lidských zvyků, které ovlivňují jejich ekonomickou aktivitu. Příkladem je zvýšení objemu 

prodeje v období Vánoc [2, s. 255].  

Cyklická složka Ci 

Cyklickou složkou chápeme kolísání okolo trendu s periodicitou delší než jeden rok. 

Příčinou vzniku cyklické složky mohou být i jiné faktory než ekonomický cyklus, 

například demografické či inovační cykly. Eliminace cyklické složky je značně obtížná, 

protože je velmi složité nalézt příčiny, které vedly k jejímu vzniku. To podporuje i fakt, 

že někteří cyklickou složku nechápou jako samostatnou složku časové řady, ale jen jako 

část trendové složky, která projevuje určitý oscilační charakter [2, s. 255]. 

Náhodná složka ei 

Náhodná neboli reziduální složka je poslední složka, která vznikne po odstranění 

trendové, sezónní a cyklické složky. V literatuře bývá často označována symbolem ε. 

Jedná se o náhodné odchylky v časové řadě, které nejsme schopni rozeznat a mají 

minimální vliv na výslednou podobu časové řady [2, s. 255].  

1.1.2.2.2 Box-Jenkinsova metodologie 

„Za základní prvek konstrukce modelu časové řady považuje náhodnou složku, jež může 

být tvořena korelovanými náhodnými veličinami.“ [2, s. 255] 

Je zde kladen velký důraz na korelační analýzu více či méně závislých pozorování, která 

jsou uspořádána do tvaru časové řady. Tato metodologie obsahuje několik modelů, jako 

např. modely klouzavých součtů MA, autoregresní modely AR, smíšené modely ARMA, 
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které vznikají kombinací předchozích dvou a mnoho dalších. Požadavkem pro použití 

této metodologie je disponovat časovou řadou s minimálním počtem přibližně 40 - 50 

pozorováními [2, s. 255].  

1.1.2.2.3 Spektrální analýza 

U spektrální analýzy není nejdůležitějším faktorem časová proměnná, ale frekvenční 

faktor. Spektrální analýza spočívá v tom, že časovou řadu považujeme za směs 

sinusových a kosinusových křivek s rozdílnými amplitudami a frekvencemi, díky čemuž 

pak můžeme provést explicitní popis periodického chování časové řady a určit významné 

složky periodicity [2, s. 256]. 

1.1.2.3 Klouzavé průměry 

Pokud nechceme trend časové řady vyrovnat jednou trendovou funkcí, která vychází 

z teorie regresní analýzy, pak můžeme použít vyrovnání trendu prostřednictvím 

klouzavých průměrů. Jejich podstatou je nahrazení posloupnosti empirických pozorování 

řadou průměrů, které byly vypočítány právě z těchto pozorování. Název je odvozen od 

způsobu výpočtu klouzavých průměrů, která spočívá v tom, že při postupném výpočtu 

průměrů kloužeme vždy o jedno pozorování dopředu, přičemž nejstarší pozorování 

z dané skupiny vynecháváme [1, s. 125 a 126]. 

Rozlišujeme několik variant pro výpočet klouzavých průměrů. Mezi nejčastěji používané 

patří prosté klouzavé průměry, vážené klouzavé průměry a centrované klouzavé průměry 

[2, s. 294]. 

1.1.2.4 Očišťování sezónní složky 

Pokud chceme v časové řadě porovnávat po sobě jdoucí údaje uvnitř roku a víme, že je 

daná časová řada ovlivněna sezónností, pak je nutné tuto složku časové řady eliminovat, 

ale zachovat při tom všechny ostatní složky časové řady. Metod pro identifikaci 

a odstranění sezónní složky je několik, nicméně většina z nich, od nejjednodušších až po 

ty nejsložitější, je založena na principu klouzavých průměrů. Díky nim jsme totiž schopni 

eliminovat v časové řadě složky s periodicitou menší, než je počet pozorování, který tvoří 

délku klouzavého průměru. Kromě metod založených na klouzavých průměrech lze 

využít i regresní či adaptivní metody [2, s. 312 a 313]. 
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1.2 Účetnictví 

V této části diplomové práce budou ve stručnosti uvedeny základní informace 

o účetnictví, účetních výkazech a účetní osnově, jejichž znalost je nezbytná 

k vypracování praktické části. 

Pod pojmem účetnictví si lze představit mnoho věcí, ale obecně je tento pojem chápán 

jako systém pravidel, metod či pouček, podle kterých se dokumentuje hospodaření 

podniku. Zaznamenávání informací o hospodářských jevech by mělo být vedeno 

v peněžních jednotkách. Úkolem účetnictví je tedy poskytovat informace o stavu 

a pohybu majetku a závazků, a zároveň informace o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření. Díky vedení účetnictví tak firma má důležité informace pro rozhodování 

a řízení podniku [4]. 

Kromě nesporných výhod, které vedení účetnictví firmám poskytuje, existuje i další 

důvod, proč by firmy či další podnikatelské subjekty měly vést účetnictví, a sice, že to 

nařizuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví tak ze zákona musejí vést 

všechny účetní jednotky ode dne svého vzniku do dne svého zániku, a to buď v plném či 

zjednodušeném rozsahu, v závislosti na typu účetní jednotky. Navíc účetní jednotky 

zapsané ve veřejném rejstříku jsou ze zákona povinny zveřejňovat účetní závěrku 

a výroční zprávu do sbírky listin. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a příloha, která slouží k vysvětlení a doplnění informací obsažených v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty. V některých případech musí být účetní závěrka rozšířena o dva dokumenty, 

a to přehled o peněžních tocích a přehled změn vlastního kapitálu [5]. 

1.2.1 Účetní výkazy 

Hlavními účetními výkazy jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a přehled 

o peněžních tocích neboli cashflow. Od ledna 2016 začala platit novela zákona 

o účetnictví, která upravila několik let zavedenou strukturu těchto základních účetních 

výkazů. Z tohoto důvodu bude v následujícím textu uvedena základní struktura 

jednotlivých výkazů, spolu s vysvětlením, k čemu dané výkazy slouží. I přesto, že došlo 

k částečným změnám struktury jednotlivých výkazů, tak jejich vypovídací schopnost 

zůstala zachována.  
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1.2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Skládá se ze dvou částí, které 

nám podávají pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku. První částí jsou aktiva, 

která nás informují o výši a struktuře majetku, který podnik vlastní. Druhou částí jsou 

pasiva, které nám poskytují informace o způsobu financování tohoto majetku, tj. z jakých 

zdrojů je majetek financován. Při sestavování rozvahy je nutné myslet na to, že jednotlivé 

údaje v rozvaze se sestavují k určitému datu a představují tak tzv. okamžikové, stavové 

ukazatele. Další významnou podmínkou při sestavování rozvahy je to, že musí platit 

bilanční rovnost, tj., že aktiva a pasiva se musejí rovnat [6, s. 23], [7, s. 52 a 53].  

Kromě údaje o stavu k určitému datu (nejčastěji ke konci účetního období) se uvádí i údaj 

o stavu ke konci období minulého. Navíc na straně aktiv musejí být údaje uváděny 

prostřednictvím tří sloupců: brutto, korekce a netto. Ať už je rozvaha sestavována v plném 

či zkráceném rozsahu, tak vypovídací schopnost je totožná, liší se pouze v tom, že 

rozvaha zkráceného rozsahu je méně podrobná [8, s. 27]. 

Aktiva se v rozvaze dělí podle funkce, kterou v podniku zastávají a také podle času, jak 

dlouho jsou v podniku vázaná, na 4 základní skupiny. 

• Pohledávky za upsaný základní kapitál: Slouží k zachycení stavu nesplacených 

akcií nebo podílů. Často bývá tato položka nulová, a proto ji není třeba dále řešit. 

• Dlouhodobý majetek: Do této skupiny patří veškerý majetek, u kterého je doba 

užití delší než jeden rok. Patří sem dlouhodobý nehmotný majetek (např. software, 

ocenitelná práva, výsledky výzkumné činnosti atd.), dlouhodobý hmotný majetek 

(např. pozemky, budovy, stavby, samostatné movité věci atd.) a dlouhodobý 

finanční majetek (např. nakoupené dluhopisy, vkladové listy, poskytnuté půjčky 

atd.) 

• Oběžná aktiva: Do oběžných aktiv zahrnujeme krátkodobý majetek, jehož doba 

vázanosti v podniku kratší než jeden rok. Patří sem zásoby, pohledávky 

(krátkodobé i dlouhodobé, a to přesto, že jejich životnost je delší než jeden rok), 

krátkodobý finanční majetek (cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu) 

a peněžní prostředky, které dříve byly součástí krátkodobého finančního majetku, 

ale od roku 2016 jsou odděleny.  Do peněžních prostředků patří peníze v pokladně 

a peníze na bankovních účtech. 
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• Časové rozlišení: Velice často zanedbatelná položka, do které patří náklady 

(např. předem placené nájemné) a příjmy (např. práce, které již byly provedeny 

ale nejsou vyúčtovány) příštích období [6, s. 25 - 29]. 

Pasiva se v rozvaze dělí podle toho, z jakých zdrojů financování majetek pochází. 

• Vlastní kapitál: Je tvořen základním kapitálem, ážiem a kapitálovými fondy, 

fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření 

běžného účetního období. 

• Cizí zdroje: Do cizích zdrojů financování patří zdroje, které byly podniku 

zapůjčeny na určitou dobu od jiných subjektů, přičemž cenou za zapůjčení je úrok. 

Co se týče ceny těchto zdrojů financování, tak bývají ve většině případů pro 

podnik levnější než zdroje patřící do vlastního kapitálu. Patří sem rezervy 

a závazky. Před úpravou z roku 2016 zde byla ještě samostatná podskupina 

Bankovní úvěry a výpomoci, která je nyní součástí závazků, a to buď 

dlouhodobých (delší než jeden rok) nebo krátkodobých.   

• Časové rozlišení: Sem patří výdaje a výnosy příštích období [6, s. 31 - 34]. 

1.2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty v podstatě slouží k detailnímu rozboru jedné položky z rozvahy, a to 

výsledku hospodaření běžného účetního období. Hlavním úkolem tohoto výkazu je 

informovat o hodnotě výsledku hospodaření, které bylo dosaženo podnikatelskou činností 

v rámci účetního období. Je důležité podotknout, že na rozdíl od rozvahy, kde se používají 

údaje k určitému datu, se zde používají údaje tokové, tj. vztahující se k určitému období. 

Samotný výkaz pak zachycuje vztahy mezi výnosy podniku a náklady spojenými s jejich 

vytvořením. Jejich rozdíl je pak chápán jako výsledek hospodaření. Je-li kladný, 

hovoříme o zisku, v opačném případě o ztrátě. Pokud se hovoří o čistém zisku, je třeba 

brát v potaz, že se nejedná o skutečnou hotovost získanou hospodařením podniku, a to 

z toho důvodu, že nákladové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky. Skutečnými 

hotovostními toky, příjmy a výdaji se zabývá přehled o peněžních tocích [6, s. 37 a 38], 

[7, s. 66 - 69]. 

Výkaz zisku a ztráty může být sestavován buď v druhovém nebo účelovém členění. 

Druhové členění poskytuje pohled na to, jaké druhy nákladů byly vynaloženy. V průběhu 

sledovaného období se jednotlivé náklady prostřednictvím výsledkových účtů promítají 
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do výkazu zisku a ztráty podle časového hlediska a bez ohledu na to, na co byly 

vynaloženy. Účelové členění naopak sleduje to, na jaký účel byly náklady vynaloženy. 

Podniky většinou používají druhovou strukturu výsledovky, která je vyžadována i českou 

účetní legislativou. 

Jak již bylo vysvětleno výše, sledovanými položkami ve výkazu zisku a ztráty jsou 

výnosy a náklady. Výnosy jsou ve výsledovce označeny římskými číslicemi a náklady 

jsou označeny písmeny, což velice usnadňuje orientaci v tomto výkazu. Kromě výnosů 

a nákladů jsou ve výsledovce ještě řádky vyhrazené pro různé formy výsledků 

hospodaření (VH), které jsou označeny symbolem jedné či více hvězd (*). Důležitou 

položkou je zde VH před zdaněním, který je součtem provozního a finančního VH. Před 

úpravou z roku 2016, existoval ještě mimořádný VH. Od VH před zdaněním jsou pak 

odečteny daně a vzniká VH po zdanění, od kterého se odečte převod podílu na VH 

společníkům a vzniká VH za účetní období, který se pak promítá do rozvahy. V roce 2016 

rovněž došlo k rozšíření výkazu zisku a ztráty o poslední položku „Čistý obrat za účetní 

období“, která představuje součet všech výnosových řádků výsledovky [6, s. 37 - 44]. 

1.2.1.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Přehled o peněžních tocích slouží, v podstatě stejně jako výsledovka, k detailnímu 

pohledu na jednu položku z rozvahy, a to na peněžní prostředky. Výkaz cash flow 

zachycuje pohyb a sumarizaci příjmů a výdajů peněžních prostředků za účetní období. 

Podstatou tohoto výkazu je tedy sledování změny stavu peněžních prostředků během 

sledovaného období, přičemž se jedná, stejně jako u výsledovky, o tokovou veličinu. 

Jsou-li příjmy vyšší než výdaje, pak ve srovnání se stavem na počátku roku dochází 

k přírůstku peněžních prostředků a hovoříme o tom, že celkové CF je kladné. V opačném 

případě, kdy výdaje převyšují příjmy, mluvíme o úbytku peněžních prostředků a celkové 

CF je záporné [6, s. 47 a 48], [8, s. 30 a 31]. 

Sledování tohoto výkazu odstraňuje problém časového i obsahového nesouladu mezi 

náklady a výdaji, výnosy a příjmy. Ve výsledovce se totiž zaznamenávají výnosy 

a náklady v době jejich vzniku bez ohledu na to, zda vznikají skutečné peněžní příjmy či 

výdaje. 

Při sestavování přehledu o peněžních tocích je možné postupovat dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je sestavení cash flow pomocí přímé metody, který je daleko pracnější než 
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druhá metoda a spočívá v sestavení cash flow na základě skutečných plateb uvedených 

v samostatné bilanci peněžních toků. Druhým způsobem je sestavení cash flow pomocí 

nepřímé metody. Vychází z výsledku hospodaření, který je transformován na tok peněz 

[6, s. 48 - 51]. 

Příjmy a výdaje jsou ve výkazu cash flow členěny do 3 oblastí. 

• Oblast provozní činnosti: Do této skupiny patří příjmy a výdaje spojené 

s běžným chodem firmy. Jedná se o nejdůležitější část cash flow, protože je-li CF 

z provozní činnosti v několika sledovaných letech záporné (u nefinančních firem), 

pak má firma vážné problémy a je ohrožena i její samotná existence. 

• Oblast investiční činnosti: V této oblasti se sleduje, jak firma během účetního 

období nakládá s dlouhodobými aktivy. Je-li CF z investiční činnosti kladné, pak 

to značí, že došlo k odprodeji dlouhodobého majetku, což bývá chápáno jako 

negativní jev. Pokud je naopak CF z této oblasti záporné, tak to znamená, že firma 

pořídila nový dlouhodobý majetek. 

• Oblast finanční činnosti: Poslední část cash flow sleduje, jak firma nakládá 

s dlouhodobými zdroji financování, a to jak vlastními, tak i cizími. Kladné CF 

z této oblasti značí, že došlo k přírůstku peněžních prostředků od vlastníků či 

věřitelů a záporné CF značí, že došlo k úbytku peněžních prostředků, a to ve 

prospěch vlastníků nebo věřitelů [6, s. 49], [8, s. 31]. 

1.2.2 Účetní osnova 

Každý podnikatelský subjekt, který je za zákona povinen vést účetnictví, je zároveň 

povinen vést směrnou účtovou osnovu. Jedná se o seznam účtových tříd a skupin, který 

musí každá účetní jednotka ze zákonu dodržet. Tato účtová osnova tvoří základ pro 

vytvoření účtového rozvrhu, kterým je chápán soupis účtů, které bude firma při vedení 

svého účetnictví používat.  

Účetní osnova se rozdělena do následujících deseti účtových tříd: 

• 0 – Dlouhodobý majetek 

• 1 – Zásoby 

• 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 

• 3 – Zúčtovací vztahy 
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• 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

• 5 – Náklady 

• 6 – Výnosy 

• 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 

• 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví 

Prvních 5 tříd tvoří rozvahové účty, které vycházejí z rozvahy. Třída nákladů a výnosů 

pak vychází z výkazu zisku a ztráty. Závěrkové účty slouží pro přenos stavů jednotlivých 

rozvahových účtů z jednoho účetního období do druhého. Podrozvahové účty slouží 

k evidenci tzv. nejistých či podmíněných majetků a závazků, které nejsou zachyceny 

v rozvaze. Poslední třídu pak tvoří vnitropodnikové účty. 

Účtové třídy se dále dělí do účtových skupin, které se poté člení na syntetické účty, které 

lze ještě navíc rozdělit na analytické účty. Většina účetních jednotek však stanovuje 

účtové rozvrhy pouze na úrovni syntetických účtů. Každý účet má minimálně 3 číslice. 

První číslo říká, do jaké účtové třídy konkrétní účet patří, druhé číslo pak určuje 

příslušnost k účtové skupině a třetí číslo odpovídá konkrétnímu označení syntetického 

účtu, které si účetní jednotka volí sama. Je-li používáno i analytické členění účtu, pak se 

k číslu účtu přidávají další 3 číslice [9].  
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1.3 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační systém, který podle holisticko-

procesní klasifikace spadá do kategorie ERP (Enterprise Resource Planning).  

Pod pojmem ERP systém si lze představit účinný nástroj, který je schopen pokrýt 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů, a to od operativní až po 

strategickou úroveň. Interním procesem rozumíme takový proces, nad kterým má 

management plnou kontrolu. Mezi hlavní interní procesy patří zejména: výroba, nákupní, 

prodejní a vnitřní výrobní logistika, dále pak lidské zdroje a ekonomika [10, s. 148].  

 

Obrázek 1: Model ERP systému  

(Zdroj: Převzato z [11]) 

Microsoft Dynamics NAV tedy představuje nástroj, který je určený pro řízení klíčových 

procesů ve společnosti. Díky tomuto podnikovému systému může společnost získat 

podrobnější přehled o dění ve společnosti, a to pomocí celé řady důležitých reportů. Dále 

pak díky tomuto nástroji dojde k automatizaci procesů, a to jak z oblasti financí, obchodu 

a marketingu, výroby, zásobování a mnoha dalších. Microsoft Dynamics NAV je určen 

spíše středně velkým společnostem a mezi jeho hlavní výhody patří jednoduchost, 

pružnost a velice intuitivní uživatelské prostředí [12]. 

1.3.1 Historický vývoj Microsoft Dynamics NAV 

V roce 1984 v Dánsku byl na tamější softwarový trh vypuštěn balíček pro účetnictví od 

firmy PC&C (Personal Computing and Consulting) s názvem PCPlus, který byl de facto 
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předchůdcem dnes již celosvětově známého informačního systému Microsoft Dynamics 

NAV. I přesto, že se jednalo o řešení pro jednoho uživatele, tak díky jednoduchosti 

používání se tato aplikace stala velmi oblíbenou [13].  

V roce 1987 pak ve spolupráci se společností IBM vznikla verze s názvem Navison, která 

byla přelomová, protože se jednalo o jeden z prvních ERP systémů využívající 

architekturu klient/server, díky čemuž mohlo k systému přistupovat více uživatelů 

současně. V roce 1990 Navison překročil hranice dánského trhu a rozšířil se do celého 

světa. V roce 1995 pak byla vydaná první verze pro Windows. 

Významným rokem byl rok 2002, kdy došlo k převzetí firmy Navision Software firmou 

Microsoft Corporation a Navision se tak stal částí skupiny s názvem Microsoft Business 

Solutions, která je od roku 2005 známá jako Microsoft Dynamics. V roce 2005 rovněž 

došlo k přejmenování produktu na jeho současnou podobu Microsoft Dynamics NAV. 

V průběhu následujících let došlo k velkému rozvoji funkcionalit systému a téměř každý 

rok vychází nová verze systému. Od prosince roku 2017 je na trhu uvedena verze 

Dynamics NAV 2018 [14].  

V současné době je produkt Dynamics NAV součástí balíku softwarových aplikací pod 

názvem Microsoft Dynamics, kam spadají produkty jako: Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL a Microsoft Dynamics CRM. 

Nejrozšířenějším produktem z tohoto balíku je právě Dynamics NAV, který byl v roce 

2015 používán ve více než 110 000 společností. 

S rostoucí oblíbeností cloudových řešení vznikla nová platforma pro prodej, servis, 

finance a další procesy ve firmě s názvem Microsoft Dynamics 365. Díky tomuto 

cloudovému řešení, které je napojeno na platformu Microsoft Azure a je integrováno 

s Office 365, je pak možné řídit veškeré podnikové procesy na jednom místě. V rámci 

tohoto produktu je pak možné použít i analytický nástroj Power BI. Dynamics 365 je 

kombinací podnikového informačního systému a CRM systému (systém určený k řízení 

vztahu se zákazníky), který je rozdělen do jednotlivých aplikací. Smyslem Dynamics 365 

je to, že si firma může vybrat jednotlivé aplikace dle vlastního výběru a poté platit pouze 

za to, co se ve firmě skutečně používá. Přičemž každý uživatel může mít jinou kombinaci 

aplikací, kterou je možné měnit podle jeho potřeb [15]. 
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Co se týče budoucího vývoje, tak na partnerské konferenci Directions EMEA konané 

v říjnu 2017 v Madridu, byla představena produktová strategie společnosti Microsoft 

v oblasti podnikových řešení. Nejzásadnější novinkou je to, že v budoucnu dojde ke 

spojení produktů Dynamics 365 a Dynamics NAV do jediného produktu Dynamics 365 

Tenerife, který bude vyvíjen jednotně, ale bude jej možné nasadit jak formou služby 

v cloudu, tak i formou on-premise na serveru zákazníka [16]. 

1.3.2 Charakteristika Microsoft Dynamics NAV 

Z hlediska technologií stojí za zmínku, že již od roku 2009 se primárně používá třívrstvá 

architektura, která zajišťuje mnohem vyšší výkon a zároveň umožňuje jednodušeji 

škálovat výsledné řešení. První vrstvou je klient (Windows klient, web klient, SharePoint 

klient), který slouží k zadávání a zobrazování požadavků uživatele. Na druhé vrstvě je 

pak aplikační server a na třetí vrstvě je databázový server. Dynamics NAV disponuje 

nástroji pro Business Inteligence a využívá technologie Microsoft SQL Server. 

Díky otevřené architektuře je možné snadno provádět různé úpravy či nastavení 

a uspokojit tak individuální potřeby a požadavky jednotlivých firem. Pro vývoj změn či 

úprav se využívá integrované vývojové prostředí C/SIDE (Client/Server Integrated 

Development Environment), ve kterém lze Microsoft Dynamics NAV velice snadno 

upravovat, a to pomocí specifického programovacího jazyka C/AL (Client/server 

Application Language). Struktura programu je modulární, přičemž jednotlivé moduly 

jsou mezi sebou úplně integrovány [12], [17]. 

Co se týče modulů, tak Microsoft Dynamics NAV jich má celou řadu, v následujícím 

textu jsou představeny pouze ty nejdůležitější. 

• Obchod a marketing – Slouží ke správě kontaktů na základě definovaných 

kritérií, kterými mohou být například národnost, obor podnikání nebo další 

kritéria. Pomocí záznamů hovorů či korespondence umožňuje vytvářet interakci 

v kontaktech. Umožňuje přiložit k danému kontaktu soubor, a to jak s příponou 

.txt či .xls. Zároveň jednoduše synchronizuje informace uložené v Microsoft 

Outlook s Microsoft Dynamics NAV   

• Finanční management a controlling – Tento modul pokrývá veškeré finanční 

řízení uvnitř celé organizace. Spravuje hlavní knihu, pohledávky, závazky, 
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zásoby, dlouhodobý majetek a cashflow. Samozřejmostí je i propojení s aplikací 

Microsoft Excel, ve kterém lze vytvářet celou řadu reportů. 

• Řízení a plánování výroby – Díky tomuto modulu je možné automatizovat 

procesy, a to od objednávky, přes výrobu a řízení skladu, až po dodávku. 

Umožňuje vytvářet materiálový soupis, kalkulovat náklady na výrobek, dohlížet 

nad dodavatelským plánováním a zkvalitňovat tak řízení zásob. Pomocí této 

funkcionality může firma pružně reagovat na změny a disponovat aktuálními 

informacemi o volných kapacitách. 

• Projekty a servis – Slouží k řízení současných i plánovaných projektů a poměřuje 

skutečné a plánované náklady. Manažer má k dispozici informace, díky kterým 

vidí včas všechny nesrovnalosti a může tak velice rychle zareagovat na případné 

problémy s nedodržením harmonogramu zakázky. Modul servis sleduje zakázky, 

eviduje spotřebu dílu na jednu objednávku, smlouvy se zákazníky a podává 

dokonalý přehled o nákladech a výnosech.  

• Sklady a zásobování – Tento model pokrývá veškeré procesy řízení skladových 

zásob, nákupu, výroby a distribuce. Vytváří reporty, podle kterých se lze velice 

rychle a zároveň i správně rozhodovat, díky čemuž může podnik v co nejkratším 

čase reagovat na měnící se podmínky [12].  

Z výše uvedených modulů je patrné, že Microsoft Dynamics NAV pokrývá komplexně 

téměř všechny procesy, se kterými se firma setká. Jejich veškerý výčet by byl příliš 

zdlouhavý, a proto si je lze na následujícím obrázku všechny prohlédnout.  

 

Obrázek 2: Výčet hlavních funkcionalit z Microsoft Dynamics NAV  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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1.4 Microsoft .NET Framework, C# a Visual Studio 

V této části si představíme technologie a nástroje, které byly použity při vytváření 

softwarového nástroje pro analýzu a predikci časových řad. 

1.4.1 Microsoft .NET Framework 

.NET Framework je spravované vývojářské prostředí pro systém Windows, které bylo 

vyvinuto společností Microsoft a jeho hlavním úkolem je poskytovat služby běžícím 

aplikacím. Tato platforma se skládá ze dvou základních komponent. První je Common 

Language Runtime (CLR), která kromě správy paměti poskytuje i mnoho dalších 

systémových služeb. Druhou komponentou je rozsáhlá knihovna tříd, která obsahuje 

velké množství funkcí, a to pro všechny hlavní oblasti vývoje aplikací. Výhodou této 

knihovny je to, že si vývojáři mohou z této knihovny zavolat části kódu (funkce) pro své 

vlastní aplikace a nemusí tuto část kódu pracně vymýšlet.  

.NET Framework poskytuje běžícím aplikacím mnoho služeb a vývojářům pracující 

s touto technologií tak přináší mnoho výhod. Platforma .NET je, stejně jako jazyk C#, 

založena na objektově orientovaných principech. Komponenta CLR poskytuje aplikacím 

využívajících .NET Framework služby zlepšující správu paměti oproti ostatním 

programovacím jazykům, kdy jsou programátoři zodpovědní za přidělování a uvolňování 

paměti a za manipulaci se životností objektu.  

Další velkou výhodou je podpora jazykové nezávislosti. V klasických programovacích 

jazycích jsou základní typy definovány pomocí compileru (překladačem), což komplikuje 

převoditelnost mezi jazyky. V .NET Framework jsou základní typy definovány na 

základě obecného systému typů, který je společný pro všechny jazyky běžící v rozhraní 

.NET Framework. Modul CLR pak programátorům umožňuje psát části kódu ve svém 

oblíbeném programovacím jazyku, protože jsou dostupné i pro ostatní jazyky. 

Díky rozsáhlé knihovně tříd programátoři nemusejí psát takové množství kódu pro 

základní programovací operace a využít knihovnu tříd .NET Framework a ušetřit tak 

velké množství času. .NET Framework navíc obsahuje knihovny pro specifické oblasti 

vývoje aplikací. Pro vývoj webových aplikací se používá ASP.NET pro přístup k datům 

ADO.NET a další [18]. 
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 „Zjednodušeně řečeno je .NET platforma (aplikační rozhraní, API) k programování pro 

Windows. Spolu s platformou .NET Framework se objevuje i jazyk C#, který byl od 

základů navržen tak, aby spolupracoval s technologií .NET.“ [19, s. 30] 

1.4.2 Programovací jazyk C# 

C#, někdy označovaný jako C Sharp, je poměrně nový programovací jazyk, který byl 

navržen tak, aby spolupracoval s technologií .NET a zároveň využil pokroku ve 

vývojových prostředcích a konceptu objektově orientovaného programování. 

Programovací jazyk C# je jednoduchý, moderní, typově zabezpečený a objektově 

orientovaný programovací jazyk, který vývojářům umožňuje vytvářet širokou škálu 

zabezpečených a robustních aplikací, běžících na technologii .NET Framework [20].  

Samotný jazyk C# je odvozen od programovacího jazyku C, C++ a Java, čemuž odpovídá 

i jeho syntaktická stránka. Kromě toho, že jsou některá klíčová slova naprosto shodná 

s jazyky C++ a Java, tak zároveň sdílí stejnou strukturu bloků se složenými závorkami, 

které slouží pro označení bloků kódu a odděluje příkazy pomocí středníků. Co se týče 

obtížnosti tohoto jazyka, tak bývá označován za lehčí na naučení než C++, přičemž za 

ekvivalentně těžký jazyk je označována právě Java [19, s. 35]. 

Programovací jazyk C# má mnoho dalších specifických vlastností a výhod, jejichž popis 

by vydal na několik dalších stran. Místo toho zde bude uveden vztah jazyka C# 

k technologii .NET Framework a k vysvětlení způsobu, jakým dochází ke kompilaci 

a následnému spuštění vytvořeného kódu. 

Jak již bylo vysvětleno výše, tak C# programy běží na rozhraní .NET Framework, který 

v sobě obsahuje dvě komponenty CLR a rozsáhlou knihovnu tříd. CLR je implementací 

od Microsoftu, která splňuje požadavky Common Language Infrastucre (CLI), což je 

mezinárodní standard, který tvoří základ pro vytváření vývojového prostředí, ve kterém 

mohou různé programovací jazyky bez problému spolupracovat [20]. 

Samotný zdrojový kód napsaný v C#, případně v jiném jazyce, je kompilován do jazyka 

intermediate languge (IL), který vyhovuje požadavkům CLI. IL kód s dalšími prostředky 

jsou uloženy na disku ve spustitelných souborech, který se nazývá assembly (sestava). 

Nejčastěji se jedná o soubor s příponou .exe nebo .dll a obsahuje informace o typech, 

verzi či bezpečnostních požadavcích. Když dojde ke spuštění programu, tak se sestava 
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načte do CLR, která provede patřičné operace a pokud vše proběhne bez problému, tak 

pomocí metody Just-In-Time (JIT) přeloží jazyk IL do nativního strojového kódu. 

Existence této skutečnosti přináší zásadní výhody, kterými jsou nezávislost na platformě, 

zvýšení výkonu a spolupráci mezi jazyky. Každá sestava může obsahovat více modulů, 

přičemž každý z nich je napsán v jiném jazyce podporovaném .NET Frameworkem (C++, 

C#, F# a Visual Basic .NET a další), a typy se mohou navzájem odkazovat, jako kdyby 

byly napsány ve stejném jazyce [19, s. 43-44], [20].  

 

Obrázek 3: .NET architektura  

(Zdroj: Převzato z [20]) 

1.4.3 Visual Studio 

Visual Studio je integrované vývojové prostředí (Interactive Development Environment 

- IDE) od Microsoftu, které lze využít k prohlížení a upravování téměř jakéhokoliv kódu. 

Visual Studio poskytuje šablony (templates), se kterými je daleko jednodušší vytvářet 

webové stránky, desktopové aplikace, mobilní aplikace, aplikace pro Office a mnoho 

dalších. Dále pak umožňuje vytvářet hry a aplikace pro velké množství platforem jako 

jsou: Android, iOS, Linux, Windows a další zařízení [21]. 

Visual Studio je navrženo tak, aby proces vývoje softwaru byl co nejjednodušší. 

K samotnému psaní kódu prostřednictvím Visual Studia slouží textový editor, který je 

velmi intuitivní a poskytuje uživatelům několik výhod. V průběhu psaní kódu barevně 
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rozlišuje klíčová slova, uspořádává kód pomocí odsazovacích čar a přispívá tak 

k přehlednějšímu kódu. Navíc automaticky provádí tzv. ladění v době návrhu, které 

spočívá v tom, že kdykoliv se programátor dopustí nějaké chyby v syntaxi, tak danou 

chybu podtrhne a upozorní tak, že je něco špatně. Velice oblíbenou vlastností je 

IntelliSence, která velice usnadňuje práci, protože slouží jako taková „nápověda“ při 

psaní kódu tím, že automaticky zobrazuje nabídku jmen tříd, polí nebo metod [19, s. 476]. 

Další oblíbenou vlastností je refactoring, což je proces, který slouží k modifikaci kódu 

tak, aby byl přehlednější a snadněji pochopitelný, ale aby nedošlo ke změně jeho 

funkčnosti. Zahrnuje operace jako vhodné přejmenování proměnných, přesunutí 

vybraných řádků kódu do samostatných funkcí, změnu parametrů funkcí a mnoho dalších 

[21]. 

Přibližně každé dva roky Microsoft vydává novou verzi Visual Studia, do které přidává 

nové funkcionality, které by se programátorům mohly hodit. Nejnovější verze, která je 

v současné době dostupná na trhu, je Visual Studio 2017. Existují 3 verze Visual Studia, 

které v závislosti na ceně nabízejí či nenabízejí vybrané funkce. Nejobsáhlejší, s nejvíce 

funkcemi a zároveň i s nejvyšší cenou, je verze Enterprise. O něco levnější verzí je Visual 

Studio Professional, která oproti nejdražší verzi postrádá určité funkce, jako je například 

ověřování závislostí v reálném čase, IntelliTrace, klonování kódu a další. Nejvíce 

osekaná, ale naopak zcela zdarma, je verze Community, která se hodí především pro 

studenty či pro individuální vývojáře [22].  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato kapitola je zaměřena na uvedení základních údajů o firmě Vodovody a kanalizace 

Hodonín, a.s. (dále jen VaK Hodonín), pro kterou byl vytvořen softwarový nástroj určený 

k podpoře rozhodování o stanovení rozpočtu na následující účetní období. Dále zde bude 

uvedena historie firmy a další informace týkající se jejího současného působení na trhu. 

Poslední část této kapitoly je tvořena popisem problému, který je příčinou vzniku 

zmíněného softwarového nástroje. 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

Název: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Sídlo: Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 69511 

IČO: 49454544 

Rok vzniku: 1. ledna 1994 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 797 076 tis. Kč [23] 

 

 
Obrázek 4: Logo společnosti 

(Zdroj: Převzato z [24]) 

Předmět podnikání 

Posláním analyzované společnosti je výroba a dodávka pitné vody a dále pak odvádění 

a čištění odpadních vod. Mezi hlavní oblasti podnikání, které firma řeší v rámci svého 

fungování, patří tyto činnosti: 

• Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

• Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování 

• Projektová činnost ve výstavbě 
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• Inženýrská činnost ve výstavbě 

• Montáž měřidel 

• Silniční motorová doprava nákladní 

• Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 

• Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 

• Velkoobchod 

• Specializovaný maloobchod 

• Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství 

• Testování, měření a analýzy 

• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady [24] 

2.1.2 Historie 

Samotné budování vodovodů a kanalizací však sahá hluboko do minulosti, kdy byly 

stavěny vodovody z kameniny a odvod odpadních vod byl zajišťován prostřednictvím 

otevřených příkopů vedle silnic. Poté následovaly kanalizace zděné či z dusaného betonu 

a v době vzniku Československé republiky bylo odkanalizováno pouze 7 % domácnosti. 

Velkého rozvoje výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod nastal až po roce 1918. 

Z hlediska správy vodního hospodářství došlo oproti původnímu stavu k několika 

významným změnám. V roce 1950 krajské národní výbory zřizovaly na svém území 

„Krajskou vodohospodářskou službu“, jejímž úkolem bylo provádění hospodářských 

úkolů ve vodním hospodářství. Členila se na 4 podsložky, a to: 

• Provoz vodních toků 

• Provoz meliorací (opatření ke zlepšení úrodnosti půd) 

• Provoz vodovodů a kanalizací 

• Provoz stavebně montážní činnosti 

V následujících letech došlo k různým reorganizačním zásahům, kdy se instituce různě 

rozdělovaly a upravovaly své kompetence. Z krajské správy se přešlo k okresní správě. 

Poté došlo k oddělení institucí spravující vodní toky, které známe pod názvem „Povodí 

řeky“ a institucí spravující vodovody a kanalizace. Po výše uvedeném rozdělení pak v 

roce 1977 došlo k integraci všech okresních správ v rámci kraje do jedné organizace 
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nesoucí název „Jihomoravské vodovody a kanalizace“. V roce 1991 se z uvedené 

organizace vyčlenily závody Hodonín, Uherské Hradiště, Břeclav, Zlín a Prostějov, které 

působily jako samostatné státní podniky vodovodů a kanalizací a existovaly až do konce 

roku 1993. Nejdůležitějším datem v rámci analyzované společnosti je 1.1.1994, kdy došlo 

ke vzniku akciové společnosti, která zde působí dodnes [24].  

2.1.3 Popis současného stavu 

Společnost VaK Hodonín působí převážně v Jihomoravském kraji, a to zejména v rámci 

okresu Hodonín a částečně i v okresech Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Na tomto území 

zásobuje celkem 68 obcí a měst pitnou vodu, provozuje 23 čistíren odpadních vod 

a zajišťuje odkanalizování pro 42 obcí a měst. Následující obrázek zachycuje mapu jejich 

působnosti v provozování vodovodu v okrese Hodonín. 

 

Obrázek 5: Mapa působnosti společnosti v okrese Hodonín z pohledu provozování vodovodu 

(Zdroj: Převzato z [24]) 

K plnění podnikatelských činností pak firma využívá celkem 4 provozy. Provoz 

vodovodů a kanalizací je ve městech Veselí nad Moravou, Kyjov a Hodonín. Provoz 

výroby vody je umístěn v Moravské Nové Vsi.  
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Majetková struktura společnosti 

Právní forma analyzované společnosti VaK Hodonín je akciová společnost, tzn., že 

základní kapitál je financován akciemi. Společnost vydala 2 druhy akcií, přičemž 

nominální hodnota obou akcií je 1 000 Kč. Prvním druhem jsou akcie na jméno 

s omezenou převoditelností, jejichž objem emise činí 749 822 tis. Kč. Druhým typem 

jsou pak akcie na majitele, jejichž objem je výrazně nižší a činí 47 254 tis. Kč.  

Nejvýznamnějšími držiteli akcií na jméno jsou následující města, u kterých je uveden 

procentní podíl akcií [25]: 

• Hodonín 29,29 % 

• Bzenec 12,69 % 

• Veselí nad Moravou 6,48 % 

• Kyjov 4,82 % 

• Dubňany 3,02 % 

• Strážnice 2,62 % 

Informační technologie 

Z hlediska informačních technologií stojí za zmínku, že firma již několik let používá 

informační systém Microsoft Dynamics NAV, jehož nastavení i správu provádí firma 

Tiliaris s.r.o., která je dodavatelem tohoto podnikového informačního systému. 

Společnost VaK Hodonín dlouhou dobu používala verzi MS Dynamics NAV 2009, která 

se v posledních letech ukázala jako nedostatečná z hlediska přidávání nových 

funkcionalit a celkové podpory. Z tohoto důvodu se firma na konci roku 2016 rozhodla 

pro upgrade podnikového informačního systému na v té době nejnovější verzi MS 

Dynamics NAV 2016. 

Tento podnikový informační systém je provozován uvnitř firmy na vlastním hardwaru, 

s tím, že všechny operace probíhají na vlastních zdrojích ve vnitřní síti. Firma používá 

následující moduly: 

• Řízení financí 

• Prodej a marketing 

• Nákup 
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• Řízení skladu 

• Plánování zdrojů 

• Řízení lidských zdrojů 

Ze základní nabídky modulů pak firma nepoužívá řízení výroby, řízení projektů a servis. 

Kromě výše popsaných modulů firma používá ještě 3 vlastní naprogramované moduly: 

• Odbyt – zákaznický informační systém včetně fakturace vodného, stočného 

a srážkových vod. 

• Interní servis – modul je určen k evidenci servisních zakázek, a to jak interních 

(odstávky vodovodních přípojek, opravu či výměnu vodovodního řádu), tak 

i externích na objednávku od zákazníka (připojení nových vodovodních 

přípojek). 

• Doprava – slouží k vyhodnocování vozidel a ostatních mechanizmů z hlediska 

nákladů (měsíc/km/motohodina).  

2.2 Analýza obecného okolí 

K analýze obecného okolí bude v rámci této diplomové práce použita analýza PEST, jež 

popisuje hned několik faktorů, které mohou mít vliv na budoucí vývoj společnosti 

a způsob jejího chování. 

Politické a legislativní faktory 

Z legislativního hlediska se firmy dotýká hned několik zákonů, směrnic a vyhlášek, které 

slouží k vymezení vodovodů a kanalizací a jejím vlastníkům a provozovatelům definuje 

práva a povinnosti. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou: 

• Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 

• Vyhláška č. 428/2001 Sb. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

• Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu 
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 Z výše uvedených právních předpisů vyplývá například povinnost vlastníkům 

infrastruktury zpracovávat plán financování obnovy infrastruktury na období nejméně 10 

let, díky čemuž by měla být zajištěna lepší ekonomická udržitelnost investic, a to zejména 

těch, které byly pořízeny s podporou dotací. 

Na obor vodovodů a kanalizací je uplatňována široká škála regulačních nástrojů, které 

jsou řízené prostřednictvím veřejné správy. Jedná se o plošnou regulaci, do které zasahuje 

několik institucí státní správy i samosprávy. V následujícím výčtu jsou uvedeny 

nejvýznamnější orgány s těmi nejdůležitějšími úkoly. 

• Ministerstvo zemědělství – vrchní orgán uplatňující zákon o vodovodech 

a kanalizacích, zpracovává koncepci rozvoje vodovodů a kanalizací. 

• Ministerstvo financí – reguluje ceny prostřednictvím věcného usměrňování cen 

a vykonává cenovou kontrolu. 

• Ministerstvo životního prostředí – zajišťuje kontrolní funkci v oblasti kontroly 

vody a nezávadnosti vypouštění odpadních vod. 

• Ministerstvo zdravotnictví – slouží k regulaci jakosti dodávané vody. 

• Kraje ČR – vydávají povolení provozovat vodovod a kanalizaci. 

• Obce – jsou v roli vlastníka infrastruktury VAK a schvalují ceny vodného 

a stočného. 

Vodovody i kanalizace jsou řazeny do odvětví s přirozeným monopolem. Z tohoto 

důvodu je pitná voda, i voda odvedená kanalizací, zařazena do seznamu zboží 

s regulovanými cenami, jejichž regulace probíhá formou věcného usměrňování cen. Díky 

tomu dochází ke stanovení závazných pravidel pro kalkulaci a určování cen a zároveň 

i k ochraně spotřebitelů a hospodářské soutěže. Prostřednictvím této regulace jsou na 

centrální úrovni stanovena základní pravidla, ze kterých pak města a obce vychází při 

stanovování cen a určování jejich vývoje. 

Ekonomické faktory 

Posledních pár let docházelo k pravidelnému růstu české ekonomiky a prognózy na rok 

2018 odhadují růst ekonomiky, respektive meziroční nárůst HDP, a to o 3,4 %. Hlavním 

segmentem, který táhne tento růst, je spotřeba domácností, investice firem a také vládní 

investice. Růst HDP za rok 2017 byl 4,5 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2007. Navíc 
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v posledních meziročních srovnání zaznamenala Česká republika již 4. meziroční růst 

HDP za sebou. Se současným růstem se řadíme mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky 

v Evropě. Tento růst byl pozitivně ovlivněn i intervencemi ČNB, protože díky slabší 

koruně se zvýšil export, který se pozitivně projevil právě do růstu HDP [26]. 

V rámci meziročního historického vývoje cenové hladiny je zřejmé, že se v České 

republice střídají období dezinflace (pokles tempa růstu cenové hladiny) a inflace 

(zvýšení tempa růstu cenové hladiny). V letech 2014-2016 byla inflace přibližně kolem 

0,5 % a jedná se o období, kdy ČNB nedodržela svůj definovaný cíl, ve kterém sděluje, 

že chce držet míru inflace kolem 2 % s tím, že je možné kolísat o jedno procento jedním 

či druhým směrem. V posledním roce však i díky zvýšení mezd došlo k jejímu nárůstu 

a dosahuje 2,5 %.  

 

Graf 1: Vývoj inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z [27]) 

Pro výpočet nezaměstnanosti existují dvě metodiky. Jedna vychází z dat českého 

statistického úřadu, podle níž byla míra registrované nezaměstnanosti na konci roku 2017 

pouze 2,4 %. Druhá metodika, na kterou v roce 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

přešlo, se nazývá „Podíl nezaměstnaných osob“ a jeho úroveň byla na konci roku 2017 

rovna 3,8 %. Ať už se při zhodnocení aktuální míry nezaměstnanosti rozhodneme pro 

jednu či druhou metodiku, tak obecně platí, že se jedná o nejnižší úroveň nezaměstnanosti 

od konce roku 1998. Nevýhodou takto nízké nezaměstnanosti je skutečnost, že některé 
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firmy mohou mít nedostatek zaměstnanců, a aby je získali, budou muset přeplatit 

konkurenci, což znamená navýšení mzdových nákladů [28]. 

Vzhledem k současnému meziročnímu růstu HDP, stavu nezaměstnanosti i úrovně 

inflace je patrné, že se ekonomika České republiky blíží svému potenciálnímu produktu, 

který představuje nejvyšší udržitelný výkon ekonomiky za daných podmínek (množství 

a kvalita výrobních faktorů a úroveň použitelných technologií). Tím, že se ekonomika 

blíží k tomuto bodu, tak jí hrozí, že může dojít k jejímu přehřívání, přetěžování zdrojů 

a vzniku vyšší inflace, než zamýšlí ČNB. 

Negativní tlak na vývoj inflace má i to, že stále rostou průměrné mzdy, a to včetně 

minimálních mezd. V roce 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda 31 646 Kč 

a minimální mzda 11 000 Kč. Pro rok 2018 je minimální mzda stanovena na hodnotu 

12 200 Kč. Růst mezd přispívá k růstu nákladům jednotlivých firem, což se projeví 

v růstu cen spotřebního zboží, což může vyústit v inflaci, jejímž důsledkem bude to, že 

i přes nárůst průměrné či minimální mzdy dojde k poklesu reálné kupní síly spotřebitele. 

 

Graf 2: Vývoj průměrné a minimální hrubé měsíční mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z [29], [30]) 
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Sociálně-kulturní faktory 

Z hlediska sociálních faktorů stojí za zmínku, že počet obyvatel České republiky spíše 

stagnuje a osciluje kolem své střední hodnoty. V posledních letech je však patrný mírný 

rostoucí trend. Důležitým faktorem je i to, že dochází ke stárnutí české populace, kdy 

průměrný rok v roce 2016 dosáhnul na 42 let. Množství vody fakturované domácnostem 

v litrech za osobu a den se v průběhu let mění jen minimálně a můžeme pozorovat, že 

osciluje kolem hodnoty 88 litrů. Fakturované množství vody v litrech za jednu osobu 

a den je pak ve sledovaných letech vyšší přibližně o 40 litrů. Vývoj počtu obyvatel, 

průměrného věku a množství fakturované vody domácnostem v litrech na jednu osobu 

a den si lze prohlédnout v následující tabulce.  

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel, průměrného věku a spotřeby vody 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z [31], [32]) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel 
(v tis.) 

10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 10 554 10 579 

Průměrný věk 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42 

Množství fakturované 
vody domácnostem 
(l/osoba/den) 

89,5 88,6 88,1 87,2 87,3 87,9 88,3 

Technologické faktory 

Technologie se v daném odvětví, stejně jako ve všech ostatních oblastech, vyvíjí neustále 

dopředu. Vznikají nové trubní systémy s daleko větší životností a menší poruchovostí. 

Zároveň se stále vyvíjí nová strojní zařízení k efektivnějšímu a rychlejšímu čištění 

odpadních vod. V rámci informačních technologií vznikají stále sofistikovanější 

podnikové informační systémy s rozšířenou a propracovanější funkcionalitou a dalšími 

výhodami.  

Z pohledu technologického rozvoje a investic v rámci výstavby nové infrastruktury pro 

zásobování obyvatelstva vodou, odkanalizování a čištěních odpadních vod je třeba 

zmínit, že je tato výstavba podporována dotacemi ze státního rozpočtu, a to zejména 

z toho důvodu, že se jedná o zkvalitnění života obyvatelstva. Kromě výstavby nové 

infrastruktury je úkolem provádět i vylepšení a rekonstrukci stávajícího 

vodohospodářského systému, a to zejména modernizaci trubních systémů, která je na 

většině území zastaralá.  
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Důležitým úkolem v následujících letech je podpora opatření pro potlačení negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody, což je v posledních letech čím dál vážnějším 

problémem. Hlavním cílem investičního rozvoje pro následující období je zvýšení 

dostupnosti pitné vody a zajištění odvádění odpadních vod v menších obcích, protože 

i v dnešní době existují obce bez možnosti připojení k vodovodu a odkanalizování 

odpadních vod. 

V roce 2016 bylo na území České republiky zásobeno vodou z veřejného vodovodu 

celkem 94,4 % všech obyvatel na území ČR. Odkanalizování a čištění odpadních vod 

bylo v daném roce poskytnuto celkem 84,7 % obyvatel. Vývoj v oblasti počtu lidí 

zásobených vodou z veřejných vodovodů a lidem s kanalizací si lze prohlédnout 

v následující tabulce. 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel využívající vodovody a kanalizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z [32]) 

Položka 1989 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Střední stav obyvatel 10 364 10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 10 554 10 579 

Obyvatelé zásobováni 
vodou (v tis.) 

8 537 9 787 9 805 9 823 9 854 9 917 9 930 9 973 

Procentní podíl 82,4 93,1 93,4 93,5 93,8 94,2 94,2 94,4 

Obyvatelé bydlící v 
domech připojených na 
kanalizaci (v tis.) 

7 501 8 530 8 672 8 674 8 705 8 828 8 882 8 944 

Procentní podíl 72,4 81,1 82,6 82,5 82,8 83,9 84,2 84,7 

Následující tabulka zachycuje vývoj délky vodovodní a kanalizační infrastruktury na 

území České republiky. 

Tabulka 3: Vývoj délky vodovodního potrubí a kanalizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z [32]) 

Položka 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Délka vodovodní 
sítě (v km) 

46 753 54 736 74 141 74 915 75 481 76 948 77 146 77 681 

Délka kanalizace 
(v km) 

18 484 22 253 41 911 42 752 43 618 45 257 45 884 47 141 

Z obou výše uvedených tabulek je patrné, že na území ČR stále dochází k rozšiřování 

vodohospodářské infrastruktury, a to jak z hlediska počtu lidí, tak i samotné délky 

infrastruktury.  
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Všechny subjekty provozující vodovody a kanalizace jsou od roku 2007 ze zákona 

povinni vést a zajišťovat technickou podporu pro informační systém vodovodů 

a kanalizací (IS VaK). Jedná se o modulární systém, který obsahuje ucelený soubor 

evidencí a dokumentací v celém oboru vodovodů a kanalizací. Tento systém zajišťuje 

automatické zpracování definovaných úloh (technické, statistické či ekonomické úlohy).  

2.3 Analýza oborového okolí 

2.3.1 Porterův model pěti sil 

K analýze oborového okolí se nabízí použít Porterův model pěti sil, který slouží 

k vymezení konkurenčních sil působících v daném odvětví na analyzovaný podnik. 

Vzhledem k povaze tohoto okolí bude tento model poněkud upraven, protože klasická 

podoba tohoto modelu nedokáže popsat všechny konkurenční síly a hrozby působící na 

analyzovanou společnost. 

Za nejmenší hrozbu, kterou lze pro dané odvětví z Porterova modelu téměř vyloučit, lze 

považovat hrozbu substitutů a zároveň i vyjednávací sílu zákazníků. Substitut k tak 

základní službě, jakou je dodávka vody z vodovodu, neexistuje. Co se týče vyjednávací 

síly zákazníků, tak i zde je tlak zákazníků na vývoj cen zanedbatelný. Ceny vodného 

a stočného sice procházejí cenovou regulací, které zajišťuje Ministerstvo financí, ale 

zákazník na její výši nemá téměř žádný vliv. Skutečnost, že tyto dvě složky v Porterově 

modelu hrají zanedbatelnou roli, je způsobena tím, že celé odvětví vodovodů a kanalizací 

vytváří přirozený monopol. 

Z hlediska hrozby vstupů nových firem do odvětví je situace poněkud komplikovanější 

a musíme na ni pohlížet dvěma různými pohledy. Samotnou hrozbu vstupu nových firem 

lze označit za poměrně nízkou, protože v daném odvětví existují bariéry, které vstup 

nových firem znesnadňují. Tou zásadní bariérou je zde bezesporu nutnost vysokých 

investičních výdajů, které jsou spojeny zejména s vybudováním vlastní vodovodní 

a kanalizační sítě a čističek odpadních vod. Druhou možností pro vstup do daného odvětví 

je pronájem již vybudované vodohospodářské infrastruktury.   

Při zohlednění hrozby vstupu zahraničních nadnárodních koncernů a jejich dalšího 

skupování vodáren, které jsou prozatím v držení měst, zde samozřejmě velikost této 

hrozby roste. 
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Další položkou v modelu je vyjednávající síla dodavatelů, jejíž hodnota je oproti 

předchozím položkám vyšší. Ve vodárenství rozlišujeme několik skupin dodavatelů. 

Mezi nejdůležitější patří: 

• Dodavatelé surové vody – do této skupiny patří státní podniky, jako např. Povodí 

Moravy, jež vlastní surovou vodu, která představuje vstupní surovinu pro výrobu 

pitné vody. 

• Dodavatelé výrobních technologií, infrastruktury a chemických přísad (potrubí, 

čerpadla, filtry, kompresory a další specializované stroje). 

• Dodavatelé energií. 

• Ostatní dodavatelé v podobě poradenských společností a dodavatelů softwaru 

apod. 

Nejvýznamnějšími skupinami jsou zde první dvě jmenované, jejichž vyjednávací síla má 

na analyzovanou firmu velký vliv. Nejdůležitější skupinou jsou bezesporu vlastníci 

surové vody (voda získaná z podzemních či povrchových zdrojů), kteří mohou určovat 

cenu této surové vody. 

Poslední oblastí Porterova modelu pěti sil je stávající konkurenční rivalita v odvětví. 

Vodovody a kanalizace Hodonín mají v rámci svého geografického působení největší 

konkurenty v podobě těchto společností: Slovácké VaK, VaK Kroměříž, VaK Vyškov 

a VaK Břeclav. V rámci tohoto geografického vymezení konkurence neprobíhá příliš 

tvrdý konkurenční boj, což je dáno samotnou podstatou tohoto odvětví. Pokud totiž jedna 

firma vlastní vodohospodářskou infrastrukturu a nedojde-li k jejímu odkupu či 

pronajmutí, tak pro ostatní firmy neexistuje způsob, jakým by mohla stejnou oblast 

zásobovat další vodou. 

Největším rizikem v oblasti konkurenční rivality jsou, stejně jako u hrozby vstupu nových 

firem, velké zahraniční nadnárodní koncerny. Ty mohou velmi lákavou nabídkou 

přesvědčit vedení měst k odkupu části, v ideálním případě i všech, akcií a stanou se tak 

většinovými, případně absolutními, vlastníky daného podniku. 

2.3.2 Vlastnická struktura  

V současné době je vlastnická struktura závodů zabývajícími se problematikou vodovodů 

a kanalizací taková, že je vlastnictví daného závodu buď v rukou měst a obcí z okolí 
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daného závodu, anebo vlastnictví spadá pod nějaký zahraniční koncern. Srovnání ohledně 

vlastnictví vodáren v rámci celé ČR je patrné z následujícího obrázku. 

 

Z obrázku je patrné, že téměř všechny vodárny v celém Jihomoravském kraji, s výjimkou 

okresu Brno-město, jsou ve vlastnictví měst a obcí. V současné době jsou si již města 

navíc vědoma rizika odprodeje či pronájmu své infrastruktury zahraničním koncernům, 

tudíž je nepravděpodobné, že by společnost VaK Hodonín byla ve velké míře tímto 

rizikem ohrožena. 

2.4 Srovnání postavení analyzované firmy s konkurencí 

2.4.1 Srovnání v rámci celé ČR 

Mezipodnikové srovnání v rámci daného oboru je náročné, protože toto odvětví vykazuje 

příliš velkou rozdrobenost. V roce 2016 bylo na území České republiky evidováno 6 668 

vlastníků a 2 853 provozovatelů vodovodů a kanalizací. V rámci mezipodnikového 

srovnání lze tak využít zejména dvou údajů. Prvním údajem je hodnota infrastrukturního 

majetku, která představuje velikost daných subjektů. Největšími vlastníky jsou pak 

Severočeská vodárenská společnost, a.s. a Hlavní město Praha. Analyzovaná firma 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. v rámci celé České republiky zaujímá v tomto 

Obrázek 6: Vlastnická struktura vodáren v rámci ČR 

Zdroj: Převzato z [33] 
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porovnání 13. místo, a to s hodnotou majetku 9 151 977 tis. Kč, která je oproti výše 

zmíněným firmám přibližně 12x menší [32].  

Druhým údajem pro mezipodnikové srovnání je pak cena vodného a stočného, a z toho 

plynoucí cena vody. V následujícím obrázku je uvedena cena vody ve všech okresech 

v rámci ČR. Aby byla zajištěna vzájemná porovnatelnost, tak je cena vody přepočtena na 

jednosložkovou cenu. Jednotlivé barvy pak vycházejí ze stejného schématu jako na 

předešlém obrázku. 

 

Obrázek 7: Cena vody pro rok 2018 

Zdroj: Převzato z [33] 

2.4.2 Srovnání nejbližší konkurence z geografického hlediska 

V této části bude provedeno porovnání analyzované firmy s největšími konkurenty 

z geografického hlediska, a to jak z hlediska různých údajů týkajících se 

vodohospodářské infrastruktury, tak i z hlediska údajů obsažených v účetních výkazech. 

Jsou zde srovnány podniky za 5 let, a to od roku 2012-2016. Vzhledem k tomu, že některé 

firmy ještě nemají zveřejněnou výroční zprávu za rok 2017, tak tento rok nebude do 

porovnání zařazen. Dalším problémem porovnání je fakt, že společnost VaK Vyškov ve 

své výroční zprávě i na internetových stránkách nezveřejňuje všechny informace, které 

byly u ostatních firem do porovnání zahrnuty, tudíž u této firmy je vypovídací schopnost 

tohoto porovnání snížena.  Seznam všech porovnávaných firem je následující: 
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• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČO: 49454544 

• Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. IČO: 49453866 

• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. IČO: 49455842 

• Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČO: 49455168 

• Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. IČO: 49451871 

• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. IČO: 49454587 

Z tabulky uvedené na následující straně je patrné, že ze všech konkurentů je právě 

společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. tím absolutně největším. 

Řadí se k 10 největším vodárenským společnostem na území České republiky. Je 

přibližně 5x větší než všechny ostatní srovnávané podniky. Co se týče počtu 

zásobovaných obyvatel, délky vodovodního či kanalizačního potrubí, tak tato společnost 

vykazuje větší hodnoty, než činí součet všech ostatních konkurenčních firem.  

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. se ve všech sledovaných položkách 

pohybuje na druhém místě. Pozitivní trend je u analyzované společnosti zejména 

u výsledku hospodaření za běžné účetní období, kde ve všech sledovaných letech 

dosahuje růstu a ve většině případů se jedná o rychlejší růst než u konkurence. Na vývoj 

výsledku hospodaření u všech porovnávaných firem se lze podívat na následujícím grafu. 

 

Graf 3: Porovnání vývoje výsledku hospodaření za běžné účetní období s konkurenty 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z  [34], [35], [36], [37], [38], [39]) 
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Tabulka 4: Mezipodnikové srovnání vybraných vodohospodářských charakteristik 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z  [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40]) 

Položka Firma 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet osob 
napojených 
na vodovod 

VaK Hodonín 132 500 134 300 135 260 135 426 135 634 

Slovácké VaK 114 770 114 594 114 508 114 643 114 821 

Vodárenská a.s. 536 961 539 078 540 008 541 126 543 461 

VaK Břeclav 109 641 111 800 109 073 110 744 110 583 

VaK Kroměříž 103 547 103 829 104 177 104 687 105 356 

VaK Vyškov - - - - - 

Počet osob 
napojených 

na kanalizaci 

VaK Hodonín 109 546 110 000 110 128 105 623 105 351 

Slovácké VaK 99 656 100 950 100 395 100 738 100 442 

Vodárenská a.s. 425 980 428 952 434 875 443 931 454 106 

VaK Břeclav 70 012 69 553 69 110 69 193 68 357 

VaK Kroměříž 89 226 89 383 89 865 90 279 90 405 

VaK Vyškov - - - - - 

Délka 
vodovodní 
sítě (km) 

VaK Hodonín 1 066 1 088 1 100 1 104 1 106 

Slovácké VaK 839 841 843 844 849 

Vodárenská a.s. 4 886 4 935 4 995 5 001 5 034 

VaK Břeclav 933 940 950 955 965 

VaK Kroměříž 597 599 614 619 619 

VaK Vyškov - - - - 628 

Délka 
kanalizační 

sítě (km) 

VaK Hodonín 609 619 621 597 597 

Slovácké VaK 555 572 576 587 590 

Vodárenská a.s. 2 364 2 460 2 553 2 767 2 916 

VaK Břeclav 307 310 315 316 303 

VaK Kroměříž 274 307 330 333 335 

VaK Vyškov - - - - 309 

Množství 
vyrobené 

vody (tis. m3) 

VaK Hodonín 7 652 7 446 7 402 7 597 7 485 

Slovácké VaK 5 933 5 639 5 458 5 515 5 559 

Vodárenská a.s. 26 796 24 609 23 976 24 560 24 295 

VaK Břeclav 6 014 5 869 5 996 6 213 6 399 

VaK Kroměříž 4 468 4 309 4 364 4 392 4 383 

VaK Vyškov 3 522 3 591 3 571 3 710 3 750 

Další zajímavým ukazatelem je čistý obrat za účetní období, který nám v podstatě určuje 

celkovou hodnotu výstupu z hospodářské činnosti dané firmy za účetní období. 

Nejvyšších hodnot zde opět dosahuje společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. Na druhém místě, a to s velkým odstupem, figuruje společnost VaK 

Hodonín, jejíž velikost čistého obratu je srovnatelná se zbytkem srovnávaných firem. 
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Na následujícím grafu je zachycena velikost čistého obratu za účetní období a jeho vývoj 

u všech porovnávaných společností.  

 

Graf 4: Porovnání vývoje čistého obratu za účetní období s konkurenčními firmami 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z  [34], [35], [36], [37], [38], [39]) 

I přesto, že největší Vodárenská a.s. z tohoto výběru dosahuje ve všech porovnávaných 

charakteristikách naprosto nejlepších výsledků, tak má paradoxně nejnižší hodnotu 

základního kapitálu ze všech uvedených firem. Tuto nižší hodnotu kompenzuje zejména 

vysokým nerozděleným ziskem z minulých let a zároveň i poměrně vysokou zadlužeností 

oproti ostatním firmám.  

Z vývoje hodnot základního kapitálu lze vidět, že se firmy řídí dvěma rozdílnými 

přístupy. První přístup spočívá v udržování stejné velikosti základního kapitálu. Firmy, 

které se řídí druhým přístupem, pak naopak v průběhu analyzovaných let navyšují 

hodnotu základního kapitálu, a to například prostřednictvím emise nových akcií.  

V následující tabulce jsou uvedeny další 4 ukazatele pro mezipodnikové srovnání, které 

poměřují zejména údaje uvedené v rozvaze či výkazu zisku a ztráty. 

  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

VaK Hodonín Slovácké VaK Vodárenská a.s. VaK Břeclav VaK Kroměříž VaK Vyškov

m
il.

 K
č

Srovnání velikosti a vývoje čistého obratu

2012 2013 2014 2015 2016



 

55 

 

 

Tabulka 5: Mezipodnikové srovnání vybraných údajů z účetních výkazů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z  [34], [35], [36], [37], [38], [39]) 

Položka Firma 2012 2013 2014 2015 2016 

Základní 
kapitál (tis. Kč) 

VaK Hodonín 797 076 797 076 797 076 797 076 797 076 

Slovácké VaK 688 741 688 741 828 513 849 424 849 424 

Vodárenská a.s. 221 858 221 858 221 858 221 858 221 858 

VaK Břeclav 1 108 956 1 112 702 1 112 702 1 115 009 1 131 667 

VaK Kroměříž 778 844 778 844 778 844 778 844 778 844 

VaK Vyškov 639 684 760 256 771 282 850 803 850 803 

Čistý obrat za 
rok (tis. Kč) 

VaK Hodonín 373 557 396 876 399 724 412 540 431 155 

Slovácké VaK 329 699 335 463 343 489 354 448 368 559 

Vodárenská a.s. 1 620 518 1 696 877 1 811 401 1 947 389 1 997 463 

VaK Břeclav 313 002 310 008 318 096 338 164 349 994 

VaK Kroměříž 284 138 287 574 293 635 304 767 312 188 

VaK Vyškov 226 876 220 143 233 517 261 922 254 743 

VH za běžné 
úč. období  

(tis. Kč) 

VaK Hodonín 12 269 17 179 25 556 27 126 29 164 

Slovácké VaK 10 216 12 891 12 742 13 355 13 558 

Vodárenská a.s. 41 046 36 849 71 721 87 609 69 994 

VaK Břeclav 2 593 2 711 2 679 5 645 2 814 

VaK Kroměříž 14 192 15 441 16 870 19 596 20 142 

VaK Vyškov 17 749 8 315 22 380 31 694 21 598 

Počet 
zaměstnanců 

VaK Hodonín 270 267 268 268 269 

Slovácké VaK 243 243 243 241 240 

Vodárenská a.s. 1 066 1 046 1 009 1 021 1 038 

VaK Břeclav 229 224 221 221 221 

VaK Kroměříž 194 193 190 188 191 

VaK Vyškov 127 128 126 128 127 

 

  



 

56 

 

 

2.5 Analýza a popis problému 

K pochopení problému je nutné vysvětlit několik pojmů o způsobu stanovení cen 

vodného a stočného. Samotné pojmy vodné a stočné jsou definovány v Zákoně 

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jejich interpretace je následující.  

Vodné představuje úplatu za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, přičemž 

množství dodané vody do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem osazeným na 

vodovodní přípojce. Stočné pak představuje poplatek za službu spojenou 

s odváděním, čištěním a případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené 

vody je stanoveno na základě množství dodané vody z veřejné sítě do dané nemovitosti 

[41].  

Samotná cena vody (vodné a stočné) bývá u většiny vodáren stanovena prostřednictvím 

jednosložkové ceny vody. Touto metodou se celková suma za vodné a stočné stanoví tak, 

že se vynásobí množství odebrané vody v m3 s cenou vody, která je na počátku 

kalendářního roku stanovena vodárnou. Druhým způsobem pro určení velikosti vodného 

a stočného je prostřednictvím dvousložkové ceny, kterou od začátku roku 2003 po 

rozhodnutí valné hromady používá i společnost VaK Hodonín.  

Dvousložková cena vody se, jak již název napovídá, skládá ze dvou složek. Jedná se 

o pohyblivou a pevnou složku. Pohyblivá část ceny stanovuje cenu za jeden odebraný či 

odkanalizovaný m3. Pevná složka pak představuje roční platbu za možnost odběru vody, 

případně jejího vypouštění, a to bez ohledu na spotřebované množství vody. Velikost 

ceny u této složky je určena velikostí použitého vodoměru v daném objektu. Celková 

vyfakturovaná cena za určité období je složena ze součtu obou výše popsaných složek. 

Důvodem pro zavedení dvousložkové ceny vody u analyzované společnosti je fakt, že se 

z pevné složky ceny vody hradí část nákladů na opravy a údržbu vodovodního 

a kanalizačního systému. 

V posledním čtvrtletí každého kalendářního roku musí představenstvo společnosti 

stanovit výši ceny vodného a stočného pro následující rok. Stanovuje se jak pohyblivá, 

tak i pevná, složka vodného a stočného. V posledních několika letech však pevná složka 

zůstává na stejné úrovni a rozhoduje se jen o změně pohyblivé složky.  
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Problémem, se kterým se analyzovaná společnost spolu s ostatními podniky 

z vodohospodářského odvětví potýká, je to, že musí stanovit cenu vodného a stočného 

tak, aby neporušovala cenovou regulaci. V legislativě, která vymezuje způsob regulace 

cen, je uvedeno, že subjekty působící v tomto odvětví mají možnost generovat přiměřený 

zisk za předpokladu, že cena vodného a stočného bude dostupná odběratelům. Dalším 

předpokladem pro stanovení ceny je možnost pokrytí všech nezbytných nákladů, které 

jsou s dodávkou vody a odvodem odpadních vod spojeny a zároveň všech nákladů 

souvisejících s obnovou vodohospodářské infrastruktury. 

Vodohospodářské objekty tedy počítají s danou cenou a zároveň vědí, jaké množství vody 

jsou schopni vyrobit, případně odkanalizovat. Díky tomu znají přesnou hodnotu svých 

výnosů při stanovené ceně. Zůstává však na vedení společnosti, aby vyčíslila, případně 

odhadnula, vývoj všech svých nákladových položek pro následující účetní období.  

U některých nákladových položek se nedá jejich vývoj přesně naplánovat, a proto se firma 

rozhodla, že by potřebovala softwarový nástroj, který bude tvořit podporu k jejímu 

budoucímu rozhodování o výšce vodného a stočného. Úkolem tohoto nástroje bude 

analyzovat historický vývoj jednotlivých nákladových účtů, a poté na základě 

statistických metod, zejména regresní analýzy, predikovat budoucí vývoj jednotlivých 

účtů. Firma tak získá kvalitní odhad o tom, jak se budou v příštím účetním období vyvíjet 

jednotlivé nákladové položky. 

Díky tomuto softwaru tak firma bude moci od předpokládaných výnosů odečíst 

předpokládané náklady a odhadnout tak zisk, který bude generovat v následujícím 

účetním období. Díky velikosti potenciálního zisku si rovněž bude moci ověřit, že při 

stanovování cen vodného a stočného neporušila cenovou regulaci. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část práce je zaměřena na popis možných variant výše popsaného problému s tím, 

aby výsledné řešení bylo pro uživatele co nejpřívětivější, a zároveň aby bylo v budoucnu 

snadno rozšířitelné o nové funkcionality. 

V dalších částech této kapitoly je popsán programový kód, který byl použit pro vytvoření 

tohoto softwarového nástroje. Velkou podkapitolou v této části pak představuje predikce 

vybraných položek z rozpočtu, ve které jsou ukázány konkrétní výpočty. 

Poslední kapitola je pak určena k popisu funkcí, které by bylo v budoucnu možné 

implementovat do tohoto softwarového nástroje a zlepšit tak jeho celkový přínos pro 

firmu. 

3.1 Možné varianty řešení problému 

3.1.1 Řešení přes excelovský soubor s podporou maker 

První variantou, která se nabízí pro řešení výše popsaného problému, je vytvoření 

excelovského sešitu s podporou maker v prostředí MS Excel. Výhodou tohoto řešení je 

zejména jeho nenáročnost na naprogramování a dále pak intuitivní používání ze strany 

uživatele. Největší jeho nevýhodou je po každém roce nutnost vyexportovat údaje 

o jednotlivých účtech z prostředí MS Dynamics NAV do nového excelovského sešitu, 

a z něj pak data překopírovat do souboru s podporou maker, který by byl zodpovědný za 

provedení veškerých výpočtů.  

Další nevýhodou je i zabezpečení samotného programu, který by si kdokoliv mohl 

stáhnout či přeposlat a mohl jej tak volně šířit mimo společnost.  

Z hlediska pracnosti pro uživatele, který by musel neustále kopírovat výsledky 

z informačního systému do excelovského souboru a zpět, a jeho požadavků na 

zabezpečení, je proto toto řešení nepřijatelné.  

3.1.2 Řešení pomocí informačního systému MS Dynamics NAV 

Další variantou je naprogramování predikce dat přímo v prostředí informačního systému 

MS Dynamics NAV, a to pomocí specifického programovacího jazyka C/AL, který je 

určen pro získávání, přidávání či upravování záznamů, které jsou uloženy v databázi 



 

59 

 

 

informačního systému. Syntaxe tohoto jazyka je hodně podobná programovacímu jazyku 

Pascal.  

Výhodou tohoto řešení oproti předcházejícímu je eliminace toho, aby uživatel musel 

každý rok aktualizovat údaje uložené mimo informační systém z důvodu získání 

relevantních výsledků. Další výhodou je i to, že díky implementaci řešení přímo do 

prostředí MS Dynamics NAV se vyřeší zabezpečení tohoto nástroje, za nějž bude 

odpovídat samotný informační systém. Nevýhodou druhého řešení je pak vyšší pracnost 

na naprogramování všech funkcionalit a zároveň i to, že daný programovací jazyk 

nepracuje příliš dobře s různými matematickými operacemi, jako odmocniny apod. 

3.1.3 Řešení s informačním systémem s využitím Visual Studia 

Třetí řešení využívá toho, že jak informační systém Dynamics NAV a vývojové prostředí 

Visual Studio, ve kterém je možné programovat v několik programovacích jazycích, 

pochází od stejné společnosti, a to od Microsoftu. Díky tomu je mezi nimi zajištěna 

možnost velice jednoduché spolupráce, která v tomto případě bude spočívat v tom, že 

veškeré matematické výpočty budou naprogramovány v programovacím jazyce C# ve 

Visual Studiu a tyto funkce pak budou volány přímo z informačního systému, který bude 

tato data posléze zobrazovat uživateli. 

Tímto řešením eliminujeme nedostatky druhého řešení, protože v prostředí Visual Studia 

můžeme používat libovolné matematické operace a zároveň je programování v jazyce C# 

méně pracnější a daleko přehlednější, než by tomu bylo v případě naprogramování všech 

funkcí jen pomocí jazyka C/AL. Tímto řešením je zároveň splněn jeden z dílčích cílů 

definovaných na začátku diplomové práce. 

3.2 Zvolené řešení 

Poslední uvedené řešení daného problému je nejvhodnější variantou jednak z toho 

důvodu, že eliminuje nedostatky obou předchozích řešení a zároveň díky tomu, že veškeré 

matematické výpočty jsou realizované v programovacím jazyce C#, tudíž toto řešení 

nejvíce vyhovuje z hlediska budoucího vývoje a rozšíření o další funkce tohoto nástroje.  

Princip zvoleného řešení spočívá v tom, že veškerý programový kód zodpovědný za 

matematické výpočty je umístěn ve Visual Studiu, které si pak MS Dynamics NAV volá 

podle potřeby. 
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Ve Visual Studiu je možnost vytvářet širokou škálu programů, které mohou být založeny 

např. na aplikaci Windows Forms, konzolové aplikaci, knihovně tříd, webové aplikaci 

ASP.NET či mnoha dalších typech projektů. Mnou naprogramované řešení je umístěno 

v knihovně tříd (.NET Framework), který po prvním sestavení vygeneruje soubor 

s příponou .dll, který je stěžení pro propojení řešení z Visual Studia a informačního 

systému MS Dynamics NAV. Vygenerovaný .dll soubor, jehož název je odvozený od 

názvu knihovny tříd EstimationOfTimeSeries, vytvoří se v adresáři, ve kterém je uloženo 

řešení projektu z Visual Studia. Cesta k souboru je tedy následující: 

• …\název řešení\název knihovny tříd\bin\Debug\EstimationOfTime Series.dll 

Tento soubor se zkopíruje do příslušné složky, ve kterém je nainstalován Dynamics NAV, 

cesta k cílovému umístění souboru .dll je následující: 

• …\MS Dynamics\32bit\RoleTailored Client\Add-ins 

Po překopírování tohoto dll souboru je pak zajištěno, že uvnitř vývojového prostředí MS 

Dynamics NAV můžeme volat funkce nadefinované a uložené v knihovně tříd. 

3.3 Programová část 

Tato kapitola se skládá ze dvou částí. V první části je popsán programový kód 

zodpovědný za matematické výpočty, který je napsán v jazyce C#. Druhá část pak 

popisuje vývoj v prostředí MS Dynamics NAV. Náklady na vývoj u obou platforem 

zahrnují pouze časové náklady na vytvoření programu. Co se týče licencí, tak na Visual 

Studio máme od školy licenci zdarma a co se týče informačního systému, tak tam mi byla 

poskytnuta licence od společnosti Tiliaris, která je dodavatelem informačního systému 

pro analyzovanou společnost VaK Hodonín. 

3.3.1 Kód ve Visual Studiu 

Kód ve Visual Studiu, psaný v programovacím jazyce C#, který zodpovídá za správné 

matematické výpočty, je uložen v knihovně tříd (.NET Framewrok), kde je rozčleněn do 

dvou tříd a jednoho výčtového typu. Výčtový typ slouží k uvedení všech možností, které 

jsou dostupné pro proložení analyzovaných dat. V tomto případě obsahuje celkem šest 

možností, a to: automatický výběr nejlepší funkce, přímku, parabolu, modifikovaný 

exponenciální trend, logistický trend a Gompertzovu křivku. 
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První třída s názvem Estmination v sobě obsahuje metody, které jsou potřebné 

k provedení matematických operací. Druhá třída s názvem Calculation v sobě obsahuje 

metody, které jsou zodpovědné za volání první zmíněné třídy, která jí poskytuje výsledky. 

Tato druhá třída zároveň provádí kontrolu vstupních dat, zda jsou v pořádku a předává 

pak tyto výsledky informačnímu systému, který je pak zobrazuje uživateli. Třída 

Calculation v sobě obsahuje několik metod a vlastností, jejichž výčet je spolu s druhou 

zmíněnou třídou uveden na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 8: Třídy ve Visual Studiu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V průběhu programování se musely se zadavatelem vyřešit dva problémy. Prvním 

problémem bylo nastavení způsobu pojmenovávání proměnných, které jsou použity při 

matematických operacích, a to zejména proto, aby se v případě budoucího rozšíření 

programu vyznal v kódu i někdo jiný. Bylo dohodnuto, že se názvy těchto proměnných 

budou odvíjet od statistických vzorců uvedených v první kapitole, jako např. b1, b2, b3 

atd.  

Druhým problémem bylo určit, jaký datový typ se použije pro většinu proměnných. 

Obecně platí, že pro operace s penězi je vhodné používat datový typ decimal, protože 

nám poskytuje vyšší úroveň přesnosti a zároveň eliminuje možnost zaokrouhlovacích 

chyb. Během programování se zjistilo, že proměnné typu decimal nepracují dobře 

s odmocninami a dalšími matematickými operacemi. Řešením bylo buď na všech 
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důležitých místech přetypovávat proměnné na datový typ double a poté zase zpět na 

decimal, což není moc přehledné. Po domluvě se tak přešlo k tomu, že se u všech větších 

proměnných bude používat datový typ double, který nám oproti předchozímu datovému 

typ dává relativní přesnost, kterou je však v tomto případě možné akceptovat, protože se 

nejedná o určení přesných peněžních hodnot, nýbrž o stanovení odhadu. 

Vzhledem k tomu, že výše popsané třídy jsou uloženy v knihovně tříd, která představuje 

nespustitelný soubor, tak pro otestování správnosti výsledků byl do daného řešení přidán 

další projekt, a to aplikace Windows Form. U něj se nastavilo, že se jedná o spouštěný 

projekt a byla mu nastavena závislost právě na výše popsanou knihovnu tříd. Díky tomuto 

bylo možné testovat správnost výpočtu uvnitř vývojového prostředí Visual Studia, a to 

prostřednictvím jednoduchého volání metod pomocí tlačítka a dalších ovládacích prvků 

formuláře. V opačném případě by se musel po každé provedené úpravě neustále 

překopírovávat soubor s koncovkou .dll do adresáře s Dynamics NAV a testování by bylo 

velmi zdlouhavé.  

3.3.2 Kód v MS Dynamics NAV 

Po vytvoření knihovny s funkcemi, které pomocí statistických metod predikují budoucí 

hodnoty vybraných nákladových položek, musíme naprogramovat, aby si informační 

systém dokázal tyto funkce volat a správně je zobrazovat. K programování pro Dynamics 

NAV se používá program Microsoft Dynamics NAV Development Environment, který 

umožňuje upravovat následující oblasti: table, page, report, codeunit, query, XMLport 

a menusuite.  

V rámci této práce je nejzásadnější právě tvorba nového reportu, který bude zodpovědný 

za výběr dat z informačního systému, jejich předání funkcím, které jsou uloženy v dll 

souboru a poté zobrazení výsledků zpět v informačním systému. Zároveň v části Page 

bude upravena podoba stránky s rozpočty, aby uživatelé měli tlačítko, kterým spustí tento 

nástroj na predikci. 

K vytvoření nového reportu je nutné kliknout v levém menu na Report a poté zvolit New, 

čímž se nám vytvoří nový report, který se pojmenuje Estimation Budget, aby bylo jasné, 

že tento report slouží k vytváření odhadu rozpočtu. Po jeho otevření je nutné nastavit 

datový typ a datový zdroj. Datový typ zůstane na původní hodnotě, tj. DataItem a pro 
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datový zdroj se z nabídky vybere G/L Account (general ledger account – účet hlavní 

knihy). 

V následujícím kroku je nutné nastavit globální proměnné, jejich datové typy, textové 

konstanty a funkce, které se budou v rámci tohoto reportu používat. Tyto operace se 

provedou v záložce C/AL Globals. V rámci reportu se budou používat dvě funkce. První 

je DoEstimation, která zodpovídá za nahrání dat do funkcí naprogramovaných ve Visual 

Studiu a získání výsledků. Druhou funkcí je UpdateBudgetValue, která zodpovídá za 

uložení výše získaných výsledků do rozpočtu, který pak uvidí uživatel.  

Celý report má 5 globálních proměnných, jejichž název, datový typ a popis je uveden 

níže: 

• GLBudgetEntry (record) – Záznam slouží k uložení informací o pevně daném 

počtu vlastností a skládá se z několika jednodušších prvků, které mají rozdílný 

datový typ. Záznam zde odpovídá jednomu řádku z tabulky rozpočtu. 

• BudgetName (Code) – Tento datový typ je podobný stringu a slouží k uložení 

textového řetězce. V tomto případě je v této proměnné uloženo jméno rozpočtu. 

• Dial (Dialog) – Tato proměnná slouží k uložení dialogových oken, se kterými je 

možné provádět různé operace, jako OPEN, CLOSE, UPDATE a další. 

• CalculationType (Option) – Díky této proměnné má uživatel možnost zvolit, jaký 

typ funkce se má použít na proložení dat. 

• Rounding (Option) – Další proměnná stejného typu dává uživateli možnost vybrat 

si, jakým způsobem budou zaokrouhlena čísla. 

Mimo tyto proměnné je nutné zajistit, aby nástroj na predikci dat s uživatelem 

komunikoval, a to prostřednictvím jednoduchých dialogových oken. Text, který se má 

v průběhu programu zobrazovat, je uložen v textových konstantách. 

Do prostředí pro nastavení globálních proměnných, funkcí a jejich lokálních proměnných 

i samotného programového kódu, se lze dostat pomocí jak klávesových zkratek, tak i přes 

horní menu a položku View.  Programový kód je členěn do několika oddílů, přičemž 

každý z těchto oddílů je specifický tím, kdy se daná činnost vykoná. Jedná se v podstatě 

o několik triggerů, které se spouštějí v předem daném pořadí. Rozdělení je následující: 

Documentation – Slouží k uložení informací, které popisují části kódu. 
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OnInitReport – Kód uložený v tomto oddíle se spustí ještě před tím, než je spuštěna 

požadovaná strana a než jsou nastaveny různé filtry a zobrazení tabulky. Obecně se 

používá například k inicializaci globálních proměnných. Oba tyto oddíly jsou v tomto 

řešení prázdné, protože nejsou potřeba. 

OnPreReport – Tento oddíl se od toho předchozího liší tím, že je spuštěn až ve chvíli, 

kdy je spuštěna požadovaná strana a jsou nastaveny filtry. V tomto případě je v této části 

umístěno dialogové okno, které se ptá uživatele, zda si přeje inicializovat rozpočet, tzn. 

vynulovat jej. 

IF CONFIRM(Text001, FALSE) THEN BEGIN 

  GLBudgetEntry.SETRANGE("Budget Name", BudgetName); 

  GLBudgetEntry.DELETEALL; 

END; 

Dále je pak nutné resetovat záznam a zjistit, zda lze nalézt poslední záznam. V případě, 

kdy není nalezen, tak se primární klíč nastaví na nulu. Vzhledem k tomu, že výpočet 

odhadu budoucích hodnot trvá určitou dobu, tak je vhodné, aby uživatel věděl, jak dlouho 

tato operace bude ještě trvat a nemyslel si, že došlo například k nějakému zacyklení či 

chybě v běhu programu. K tomu lze použít buď nějaký progress bar nebo dialogové okno, 

které ukazuje číslo účtu, který je právě zpracováván spolu s měsícem a rokem. Druhá 

varianta je dle mého názoru vhodnější, protože pak uživatel vidí přesně, který záznam je 

zpracováván. Výše popsané operace mají v rámci programového kódu tuto podobu: 

GLBudgetEntry.RESET; 

IF NOT GLBudgetEntry.FINDLAST THEN  

    GLBudgetEntry."Entry No." := 0; 

 

GLBudgetEntry.LOCKTABLE; 

dial.OPEN(Text002) 

OnPostReport – Trigger je spuštěn až ve chvíli, kdy jsou zpracována všechna data. 

V tomto případě slouží k uzavření druhého dialogového okna a k zobrazení zprávy, která 

uživatele informuje, že je činnost ukončena, respektive, že byl rozpočet úspěšně 

aktualizován. 
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dial.CLOSE; 

MESSAGE(Text003); 

Zprávy uložené v textových konstantách si lze spolu s náhledem na vývojové prostředí 

prohlédnout na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 9: Text uložený v textových konstantách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

I přesto, že je tento nástroj primárně určen pro českou společnost, tak jsou všechny zprávy 

uvedeny v angličtině, ke kterým je přidán ekvivalentní český překlad.  

Následující obrázek zobrazuje všechna tato dialogová okna v prostředí Dynamics NAV. 

 

Obrázek 10: Dialogová okna při spuštění programu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve zdrojovém kódu reportu se nachází ještě další tři části, a to: G/L Account – 

OnPreDataItem, G/L Account – OnPostDataItem a G/L Account – OnAfterGetRecord. 

První dvě části jsou v tomto případě prázdné a v posledním oddílu je uložený kód, který 

se spouští při každém načtení záznamu z datové položky.  

dial.UPDATE(1, "No."); 

DoEstimation(GETRANGEMIN("Date Filter"), GETRANGEMAX("Date Filter"), "No."); 

V daném oddílu je kód, který slouží k volání lokální funkce DoEstimation, která je již 

zodpovědná za provedení výpočtů a má tři parametry. Jedná se o parametry pro nastavení 

počátečního a koncového data a pro nastavení rozpětí účtů, které se mají zpracovat. 
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Všechny parametry vycházejí z filtrů, které si uživatel může zvolit před spuštěním 

predikce. 

Lokální funkce DoEstimation v sobě obsahuje několik proměnných, které jsou použity 

během výpočtů. Všechny použité proměnné, včetně jejich datového typu, si lze 

prohlédnout na následujícím obrázku. Za zmínku stojí zejména proměnné Calc a EstType, 

které mají datový typ DotNet a slouží k volání metod, které jsou naprogramované ve 

Visual Studiu ve třídách Calculation a Estimation. 

 

Obrázek 11: Parametry a proměnné lokální funkce DoEstimation 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vytvoření lokální funkce a část kódu, která je zodpovědná za načtení vstupních dat, je 

následující: 

LOCAL DoEstimation (StartingDate : Date;EndingDate : Date;GLAccountCode : Code[20]) 

Month.SETRANGE("Period Type", Month."Period Type"::Month); 

Month.SETRANGE("Period Start", StartingDate, EndingDate); 

Calc := Calc.Calculation(); 

Calc.MonthsData := Month.COUNT; 

Calc.MonthsResult := 12; 

i := 0; 

IF Month.FINDSET THEN REPEAT 

  dial.UPDATE(2, FORMAT(Month."Period Start", 0, '<Month,2>/<Year4>')); 

  GLEntry.SETCURRENTKEY("G/L Account No.","Posting Date"); 

  GLEntry.SETRANGE("G/L Account No.", GLAccountCode); 

  GLEntry.SETRANGE("Posting Date", Month."Period Start", Month."Period End"); 
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  GLEntry.CALCSUMS(Amount); 

  Calc.AddData(i, GLEntry.Amount); 

    i += 1; 

UNTIL Month.NEXT = 0; 

Další část kódu pak slouží k výběru funkce uživatelem, která se pak použije na proložení 

dat a následnou predikci. 

CASE CalculationType OF 

  CalculationType::Default: Calc.calculateMethod(EstType.SelectBestFunction); 

  CalculationType::Polynom1: Calc.calculateMethod(EstType.Polynom1); 

  CalculationType::Polynom2: Calc.calculateMethod(EstType.Polynom2); 

  CalculationType::Met: Calc.calculateMethod(EstType.Met); 

  CalculationType::Log: Calc.calculateMethod(EstType.Log); 

  CalculationType::Gom: Calc.calculateMethod(EstType.Gom); 

END; 

GLAccount.GET(GLAccountCode); 

GLAccount."Calculation Type" := CalculationType; 

GLAccount.MODIFY; 

Následující část kódu najde poslední vyplněný sloupec (prosinec 2017), od něhož začne 

doplňovat výsledky, které získá zavoláním druhé lokální funkce, jejíž první parametr je 

získán z metody nadefinované ve Visual Studiu a vrací hodnotu výsledku. 

Month.FINDLAST; 

Month.SETRANGE("Period Start"); 

FOR i := 1 TO Calc.MonthsResult DO BEGIN 

  Month.NEXT; 

  dial.UPDATE(2, FORMAT(Month."Period Start", 0, '<Month,2>/<Year4>')); 

  UpdateBudgetValue(Calc.GetResult(i-1), "G/L Account"."No.", Month."Period Start", Month."Period 

End"); 

END; 

 

LOCAL UpdateBudgetValue(Value : Decimal;AccountNo : Code[20];FromDate : Date;ToDate : 

Date) 

GLBudgetEntry2.SETRANGE("Budget Name", BudgetName); 

GLBudgetEntry2.SETRANGE("G/L Account No.", AccountNo); 

GLBudgetEntry2.SETRANGE(Date, FromDate, ToDate); 

GLBudgetEntry2.CALCSUMS(Amount); 
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Value -= GLBudgetEntry2.Amount; 

 

IF Value <> 0 THEN BEGIN 

  GLBudgetEntry.INIT; 

  GLBudgetEntry."Entry No." += 1; 

  GLBudgetEntry."Budget Name" := BudgetName; 

  GLBudgetEntry."G/L Account No." := AccountNo; 

  GLBudgetEntry.Date := FromDate; 

  GLBudgetEntry.Amount := Value; 

  GLBudgetEntry.INSERT(TRUE); 

END; 

Posledním důležitým krokem ve vývojovém prostředí informačního systému Dynamics 

NAV je přidání tlačítka pro uživatele, aby mohl tento nástroj na predikci spustit. Tlačítko 

se přidá přes položku Page → řádek Budget → Design a na horní liště pak View → Page 

actions. Vytvoří se nová akce, jejímž úkolem je zavolat report Estimate Budget a přiřadí 

se na tlačítko, kterému se nastaví obrázek a popis, aby každý uživatel věděl, k čemu 

slouží. 

3.4 Ukázka predikce vybraných nákladových položek 

Tato kapitola se věnuje analýze vybraných nákladových položek, u kterých je pomocí 

statistických metod predikován jejich budoucí vývoj. Zároveň je zde ukázáno, v jaké části 

informačního systému se nachází mnou vytvořený nástroj na predikci.  

3.4.1 Analýza a predikce vybraných položek z rozpočtu 

S přihlédnutím k faktu, že na vstupu jsou data za 7 let, tj. 84 měsíců a na výstupu pak za 

dalších 12 měsíců, nebudou zde uvedeny všechny vstupní a vyrovnané hodnoty ve formě 

tabulek, ale jen ve formě grafu, který dostatečně zachycuje vývoj těchto položek. Jednou 

z největších nákladových položek jsou náklady na spotřebovanou elektrickou energii 

(velkoodběr) s číslem účtu 50210. Jedná se o intervalovou časovou řadu, jejichž 

charakteristiky vypočítáme podle vzorců uvedených v první kapitole.  

Průměr �̅� = 1 379,3 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č nám udává průměrnou hodnotu nákladů na spotřebovanou 

elektrickou energii, kterou firma měsíčně hradí. Další charakteristikou je pak průměr 

prvních diferencí a průměrný koeficient růstu. 
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𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐í     𝑑1
 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  −8 762,16 𝐾č 

Interpretace: Průměrně každý měsíc klesne hodnota těchto nákladů přibližně o 8 762 Kč.  

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 𝑟ů𝑠𝑡𝑢     𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,99364 

Interpretace: Velikost nákladů na spotřebovanou elektrickou energii se v analyzované 

firmě každý měsíc průměrně sníží přibližně o 0,636 %. 

Jako typ funkce, pro vyrovnání hodnot a následnou predikci, zvolíme přímku. Poté 

pomocí vzorců (1.17) vypočteme koeficienty b1 a b2, na jejichž základě určíme odhad 

regresní přímky pro vyrovnání zadaných dat. 

𝑏2 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛 �̅� �̅�𝑛

𝑖=1

∑  𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛 �̅�2
=

4 489 575 951 − 84 ∗ 1 379 299,6 ∗ 42,5

201 110 − 84 ∗ 42,52
=̇ − 𝟖 𝟕𝟗𝟖, 𝟕 

𝑏1 = �̅� − 𝑏2 �̅� = 1 379 299,6 − (−8 798,7) ∗ 42,5 =̇ 𝟏 𝟕𝟓𝟑 𝟐𝟒𝟒, 𝟐 

Odhad regresní přímky má tedy následující tvar. 

�̂�(𝑥) = 1 753 244,2 − 8 798,7𝑥 

Pro výpočet vhodnosti zvolené funkce pak použijeme vzorec (1.20) pro výpočet indexu 

determinace. 

𝐼2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

= 1 −
1 704 524 587 895

5 527 765 956 507
= 1 − 0,308357 =̇ 𝟎, 𝟔𝟗𝟏𝟔 

Z výsledku indexu determinace vidíme, že vhodnost zvolené funkce, tj. regresní přímky, 

je přibližně 69 %, což sice není nejlepší hodnota, ale při porovnání s výsledky indexů 

determinace dalších funkcí se regresní přímka jeví jako dostačující pro odhad budoucích 

hodnot této nákladové položky.  

Vhodnost jednotlivých typů funkcí na proložení: 

• Přímka 0,6916 

• Parabola 0,6936 

• Modifikovaný exponencílní trend 0,3942 

• Logistický trend 0,6487 

• Gompertzova křivka 0,6450 
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Na následujícím grafu je zobrazen historický vývoj této nákladové položky, včetně 

vyrovnání této časové řady regresní přímkou s výše popsanými parametry a odhadem 

budoucího vývoje na příštích 12 měsíců. 

 

Graf 5: Vývoj spotřeby elektrické energie a vyrovnání regresní přímkou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další nákladovou položkou, která bude podrobena hlubší analýze, jsou mzdové náklady, 

které rovněž jako předchozí ukazatel patří k těm největším nákladovým položkám, jež 

firma generuje. Tato časová řada popisuje vývoj mzdových nákladů od 1.1.2010 na 

následujících 84 měsíců, tj. do 31.12.2016 a udává predikci na následujících 12 měsíců. 

Posunutí této časové řady o jeden rok zpět oproti předchozí položce má jeden význam, 

a sice ten, že položka mzdových nákladů se přímo nachází ve výkazu zisku a ztrát. Díky 

tomu si můžeme ověřit, jak velmi se liší predikce mzdových nákladů vypočítaná pomocí 

mnou vytvořeného softwarového nástroje oproti skutečné hodnotě uvedené ve výroční 

zprávě společnosti za rok 2017. Charakteristiky této intervalové časové řady vyjadřující 

vývoj celkových mzdových nákladů za jeden měsíc jsou následující: 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 �̅� = 6 745 358,5 𝐾č 
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𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐í  𝑑1
 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  59 607, 7 𝐾č 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡ů 𝑟ů𝑠𝑡𝑢  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1,0083 

Z následujícího grafu zachycují měsíční vývoj mzdových nákladů je patrné, že se v dané 

časové řadě vyskytuje sezónní složka, a to zejména v každém 12. měsíci, v němž hodnota 

měsíčních mezd výrazně vzroste. Důvodem této sezónnosti může být například vyplácení 

různých příspěvků či odměn na konci kalendářního roku, který je zároveň i koncem 

účetního období. Pro lepší představu je do daného grafu přidána přímka, která zachycuje 

rostoucí trend této časové řady. 

 

Graf 6: Vývoj měsíčních mzdových nákladů a jejich predikce regresní přímkou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z uvedeného grafu je tedy zřejmé, že se mzdy v jednotlivých predikovaných měsících 

nebudou přesně držet této křivky, ale budou kolem ní kolísat podobným způsobem jako 

hodnoty předchozí.  

Suma predikovaných mzdových nákladů pro rok 2017 činí přibližně 93 100 152 Kč. 

Vzhledem k výskytu sezónní složky v této časové řadě se nabízí ještě druhý přístup pro 

získání predikce na rok 2017. Tento přístup spočívá v eliminaci sezónní složky tím 
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způsobem, že nebudeme analyzovat měsíční vývoj časové řady, ale její ročný vývoj 

a predikce pak proběhne v rámci jednoho roku, namísto 12 hodnot za 12 měsíců. 

Následující graf zachycuje proložení ročních sumarizovaných mzdových nákladů a jejich 

proložení regresní přímkou. 

 

Graf 7: Vývoj ročních mzdových nákladů a jejich predikce regresní přímkou 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Suma predikovaných mzdových nákladů na rok 2017 pomocí roční predikce je přibližně 

90 982 928 Kč. Je patrné, že vyrovnání ročních sumarizovaných mzdových nákladů je 

daleko přesnější, než tomu bylo u měsíčních mzdových nákladů.  

Tabulka 6: Porovnání vhodnosti proložení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Porovnání vhodnosti proložení 
Hodnota indexu determinace 

Měsíční predikce Roční predikce 

Přímka 0,17308 0,9950 

Parabola 0,17314 0,9964 

Modifikovaný exponenciální trend 0,12356 0,9999 

Logistický trend 0,15247 0,9999 

Gompertzova křivka 0,16665 0,9999 
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Porovnáme-li vhodnost proložení jednotlivých typů funkcí u obou těchto přístupů, pak 

nám na základě indexu determinace vychází, že bychom měli používat druhou metodu, 

u které je index determinace daleko vyšší u všech typů proložených funkcí. 

Reálné náklady, které analyzovaná firma v roce 2017 vynaložila na mzdy, jsou rovny 

93 004 tis. Kč. Odhad nákladů pomocí první metody, tj. analýza měsíčních mzdových 

nákladů, se od reálné částky liší o méně než 100 tisíc korun, kdežto odhad pomocí druhé 

metody se od reálné hodnoty liší o více než dva miliony korun.   

V mnou vytvořeném softwarovém nástroji je použitý první způsob vypočtu, kdy se 

analyzují měsíční historické hodnoty. Na jejich základě se predikují budoucí hodnoty pro 

jednotlivé měsíce, jejichž sečtením získá uživatel představu o tom, v jaké výši se bude 

vybraná nákladová položka pohybovat v následujícím roce. 

Porovnání odhadované a reálné hodnoty zároveň demonstruje přesnost a tím i přínos 

tohoto softwarového nástroje pro sestavování odhadu rozpočtu a podporu rozhodování. 

3.4.2 Ukázka z prostředí Microsoft Dynamics NAV 

Pro spuštění nástroje na predikci dat se uživatel musí dostat do finančních rozpočtů, kde 

buď vytvoří nový rozpočet nebo upraví stávající. Dostane se tam pomocí této cesty. 

 

Obrázek 12: Základní menu správy finančních rozpočtů v prostředí Microsoft Dynamics NAV 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stisknutím tlačítka na úpravu rozpočtu se uživatel dostane do prostředí daného rozpočtu 

se všemi účty, které podnik vede v rámci svého vnitropodnikového účetnictví. V horní 

části má uživatel pak k dispozici tlačítko ke spuštění nástroje na predikci.  

Poté si uživatel vybere z několika možností a filtrů, podle kterých bude sestavena 

predikce. Nejprve si musí zvolit název rozpočtu, u kterého chce provést predikci. Typ 

výpočtu slouží k tomu, aby si uživatel zvolil typ funkce, která bude použita k proložení 
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historických a získání budoucích hodnot. Zde má uživatel na výběr 6 možností: 

automatický výběr nejlepší funkce, přímku, parabolu, modifikovaný exponenciální trend, 

logistický trend a Gompertzovu křivku. Pokud uživatel nic nezadá, tak jako výchozí volba 

je zde automatický výběr nejlepší funkce. Tento automatický výběr spočívá v tom, že se 

pro danou časovou řadu vypočtou hodnoty indexu determinace pro všech pět výše 

zmíněných funkcí a informační systém pak vybere funkci s nejlepším výsledkem. Dále 

má uživatel na výběr způsob zaokrouhlení predikovaných hodnot, přičemž může vybrat 

zaokrouhlení na dvě desetinná místa, na celá čísla, na tisíce, příp. na milióny. 

Co se týče filtrů, má uživatel připravené dva filtry. Prvním filtrem si uživatel nastaví 

rozmezí rozpočtových účtů, u kterých chce získat predikované hodnoty. Vzhledem 

k tomu, že firma potřebuje získat odhad zejména pro nákladové účty, tak se rozmezí bude 

pohybovat nejčastěji od čísla 500000 do 599999. Druhý filtr pak slouží k nastavení 

období, ze kterého budou čerpána vstupní data. Informační systém Microsoft Dynamics 

NAV pak ještě kromě těchto předpřipravených filtrů umožňuje uživatelům přidat další 

filtry podle toho, co uživatel potřebuje.  

Díky těmto filtrům si uživatel může zvolit, že pro jednotlivé skupiny účtů bude používat 

jeden typ výpočtu, kdežto pro další skupiny účtů může použít zcela odlišnou metodu. 

Ukázka tlačítka ke spuštění nástroje a možného nastavení filtrů je na následujících 

obrázcích. 

 

Obrázek 13: Tlačítko na spuštění nástroje pro predikci 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 14: Nastavení uživatelských filtrů před spuštěním predikce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek na následující straně ukazuje reálný výstup vytvořeného softwarového nástroje 

přesně tak, jak jej uvidí uživatel.  Tento výstup je tvořen třemi oddíly. V prvním oddílu 

se uživatel může přepínat mezi jednotlivými rozpočty, může měnit období zobrazení dat 

zvoleného rozpočtu (den, týden, měsíc, kvartál, rok) a mnoho dalších možností.  Druhý 

oddíl pak prostřednictvím rozpočtové matice zobrazuje čísla účtů, jejich název, použitou 

metodu výpočtu, rozpočtovou sumu a poté i jednotlivé hodnoty v příslušných měsících. 

Ve třetím oddílu se pak nachází další filtry, velmi podobné těm, které si uživatel volí po 

spuštění predikčního nástroje. Díky těmto filtrům si uživatel může upravit způsob 

zobrazení hodnot uložených v rozpočtové matici, aniž by musel znovu spouštět nástroj 

a volit si filtry právě tam. 



 

 

 

 

7
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Obrázek 15: Výstup výsledků z programu, které získá uživatel jako podporu k rozhodování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5 Možnosti dalšího vývoje 

Vzhledem k výše popsanému řešení, v němž je oddělena část zodpovědná za matematické 

operace od části v informačním systému, která zobrazuje uživatelům výsledky, je 

ponechán velký potenciál pro budoucí rozšíření tohoto softwarového nástroje. Tato 

kapitola popisuje některé z možných variant, jak rozšířit funkcionalitu tohoto nástroje za 

předpokladu, že o to bude ze strany zadavatele zájem. 

První možností rozšíření je přidání dalších typů funkcí k proložení a následné predikci 

dat. Zároveň by bylo možné přidat i další způsoby vyhodnocení vhodnosti zvolené 

funkce, jako např.  M.E., M.S.E., M.A.P.E. či další, z nichž by si uživatel vybral. 

Dále by bylo možné do nástroje implementovat funkci, která by analyzovala vstupní data 

a v případě výskytu sezónní složky by provedla dekompozici časové řady a očistila ji 

právě o sezónní složku, čímž by se zvýšila hodnota indexů determinace, protože pak by 

časová řada měla méně skokový charakter. Možným rozšířením by byla i implementace 

intervalů spolehlivosti, jejichž hlavní předností oproti bodovým odhadům je to, že nevrací 

pouze jednu odhadnutou hodnotu, ale vrací určité rozpětí, u něhož je např. 95 % 

pravděpodobnost, že budoucí hodnoty budou skutečně z tohoto intervalu. U bodových 

odhadů je pravděpodobnost určení přesné budoucí hodnoty přece jen nižší.  

Další možností rozšíření by mohla být například implementace možnosti porovnávat dvě 

časové řady pomocí kovariance či koeficientu korelace a zjišťovat, zda mezi nimi existuje 

určitá závislost a následně kvantifikovat, jak silně se tyto dva ukazatelé ovlivňují.  

Veškerá tato potenciální rozšíření závisí jednak na tom, jak se zákazníkovi budou líbit, 

a zda mu přinesou požadovanou podporu pro rozhodování o budoucím vývoji 

nákladových položek. Dále pak záleží i na tom, co si zákazník bude přát doprogramovat, 

protože je zcela zbytečné, aby se mu již v tuto chvíli nabídlo rozsáhlé a drahé řešení 

s mnoha funkcionalitami, pokud by zákazník většinu z nich nepoužíval.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření softwarového nástroje, který pomocí regresní 

analýzy analyzuje historický vývoj vybraných nákladových položek ve společnosti 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a predikuje jejich budoucí vývoj. Z těchto 

získaných predikovaných hodnot je sestaven orientační rozpočet, který slouží k podpoře 

rozhodování o stanovení pohyblivé složky ceny vodného a stočného tak, aby firma 

dosahovala přiměřeného ekonomického zisku a neporušovala při tom cenovou regulaci. 

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první, teoretické části diplomové práce 

jsem se zabýval především úvodem a popsáním základní problematiky, která je nutná pro 

pochopení a zpracování praktické části práce. Analytická část práce je vyhrazena analýze 

současné situace v podniku, obecného okolí pomocí SWOT analýzy a oborového okolí 

pomocí Porterovy analýzy. V této části práce je rovněž uvedeno srovnání analyzované 

společnosti s jejími největšími konkurenty působícími v Jihomoravském kraji a jeho 

blízkém okolí. Poslední kapitola analytické části pak popisuje, jakým způsobem dochází 

ke stanovení cen vodného a stočného a uvádí zdůvodnění firmy, proč by bylo v budoucnu 

vhodné a potřebné využít podpůrný nástroj pro rozhodování v podobě mnou vytvořeného 

softwarového nástroje.  

V návrhové části jsou popsány různé možnosti řešení, jak lze k vytvoření tohoto 

softwarového nástroje přistupovat. Dále jsou zde uvedeny programové části kódu, a to 

jak ve vývojovém prostředí Visual Studia, tak i v informačním systému Microsoft 

Dynamics NAV, včetně ukázky výstupů, které uvidí uživatel po spuštění tohoto nástroje. 

Rovněž jsou zde zmíněny možnosti dalšího rozšíření pro tento softwarový nástroj, bude-

li o něj ze strany uživatele zájem. V poslední kapitole návrhové části jsou pak ukázány 

konkrétní predikce vybraných nákladových položek, na kterých je demonstrována 

přesnost tohoto softwarového nástroje.  

Jednoznačně nejlepším řešením, které v rámci návrhu tohoto softwarového nástroje 

přicházelo do úvahy, je to, které pracuje přímo s informačním systémem dané 

společnosti. Toto řešení totiž eliminuje veškerou nadbytečnou práci pro uživatele 

a zároveň umožňuje poměrně snadné rozšíření funkcionalit. Princip zvoleného řešení 

spočívá v tom, že si informační systém společnosti Microsoft Dynamics NAV 

prostřednictvím lokálních funkcí naprogramovaných v reportu volá metody uložené 
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v souboru s příponou .dll, ve kterém jsou uloženy metody naprogramované ve vývojovém 

prostředí Visual Studia, jehož úkolem je správné provedení statistických výpočtů. 

V diplomové práci bylo dosaženo jak hlavního stanoveného cíle, tak i dílčích cílů.  

Přínos diplomové práce pro firmu spočívá v tom, že bude mít k dispozici softwarový 

nástroj na predikci nákladových položek, který je implementovaný přímo do prostředí 

jejich informačního systému. Díky tomuto nástroji získají zaměstnanci velice rychle 

a snadno informace o odhadovaném vývoji nákladových položek, které mohou využít 

jako podklad pro rozhodování o stanovení ceny pohyblivé složky vodného a stočného na 

příští rok. 
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