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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou prognózy prodeje vody pitné a 

odkanalizované. Teoretická část popisuje základní teoretická východiska finančního 

plánování, přičemž pozornost je věnována plánu prodeje v celém systému finančního 

plánování. Praktická část je zaměřená na charakteristiku podniku, současný stav finančního 

plánování v podniku a také na stanovení prognózy velikosti prodeje vody pitné a 

odkanalizované pomocí matematicko-statistické prognostické metody založené na analýze 

časových řad. Na základě extrapolace lineární trendové přímky byla vypočtena bodová i 

intervalová prognóza velikosti prodeje vody pitné a odkanalizované. Míra prognostické 

kvality aplikovaného modelu trendu byla ověřena Thielovým koeficientem nesouladu. 

Přínosem této práce je nejen stanovení samotné prognózy velikosti prodeje vody pitné a 

odkanalizované pro nadcházející období, ale také aplikace vhodné matematicko-statistické 

metody, která bude pro společnost OVAK a.s využitelná v praxi a bude příležitostí pro 

sestavení přesnější předpovědi.  

Klíčová slova: časová řada; plán prodeje; finanční plán; metoda nejmenších čtverců; lineární 

model; 

Abstract: 

This thesis deals with the sales forecasts of drinking water and wastewater. The 

theoretical part describes the fundamental theoretical aspects of financial planning, with 

attention being devoted to the sales plan in the entire system of financial planning. The 

practical part is focused on the characteristics of the company, the current state of financial 

planning within the company and also on determining the size of the sales forecasts of 

drinking water and wastewater, using the mathematical and statistical forecasting method, 

based on time series analysis. Based on the extrapolation of the linear trend line, the point and 

interval forecast of sales volume of potable water and sewage was calculated. The predictive 

quality model applied trend rate was verified by the Thiel’s coefficient mismatch. The 

contribution is not only to determine the actual size of the sales forecasts of drinking water 

and wastewater for the upcoming season, but also the application of appropriate statistical 

methods that will be useful in practice for OVAK a.s. company and will be an opportunity to 

build a more accurate prediction, that will lead to low deviation from reality. Mathematical - 

Statistical methods replace the currently used method of expert estimation. 

Key words: Time series; sales plan; financial plan; the method of least squares; linear model; 
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1 Úvod  

V posledních letech zaznamenalo podnikatelské prostředí výraznou změnu v dynamice 

vývoje. Vyspělé konkurenční techniky, nové potřeby trhu či nové hospodářsko-politické 

uskupení vytváří na podniky stále větší tlak. Pokud chtějí firmy či podniky přežít, musí se 

přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. Tato situace vytváří stále silnější tlak mimo 

jiné na zlepšování schopnosti předvídat budoucnost, domýšlet případné důsledky 

připravovaných rozhodnutí s vlivem na budoucí finanční kondici a rovněž vytvářet 

plnohodnotný finanční plán, který by skutečně sloužil ke každodennímu řízení. 

Finanční plánování představuje racionální a prozíravou přípravu budoucího finančního 

řízení, založené nejen na znalosti současného vývoje firmy, ale i na jeho strategii a znalosti 

vývoje ekonomického prostředí, v němž se firma nachází. Pro rozvoj firmy bývají často 

hlavním omezením tržní podmínky ovlivňující objem prodeje a ceny produktu. Právě plán 

prodeje je důležitým podkladem pro koncipování různých variant podnikatelských strategií a 

taktických plánů. Finanční plánování a rozpočtování proto vychází zejména z plánu prodeje, 

od něhož se odvíjí ostatní dílčí plány a rozpočty, které ústí do finančního plánu, jenž zahrnuje 

rozpočetní rozvahu, výsledovku a peněžní toky. Stanovení predikce velikosti prodeje má tedy 

v procesu plánování důležité postavení. Při stanovování predikce prodeje je nezbytné 

respektovat, že jak poptávka zákazníků, tak objem prodeje podniku závisí na podmínkách a 

změnách vnějšího prostředí a na marketingovém úsilí podniku. Obtížnost predikce prodeje je 

různá v závislosti na tom, zda situace v marketingovém prostředí, v chování zákazníků, 

v chování konkurence a v chování podniku bude podléhat změnám nebo lze do budoucna 

počítat s relativně stabilními podmínkami. To, že předvídání objemu prodeje není jednoduché, 

dokazuje skutečnost, že problematikou modelování ekonomických procesů a tedy i prodeje se 

zabývají po celém světě týmy specialistů včetně matematiků rozvíjejících jak statistické, tak i 

nestatistické metody predikce. 

Rovněž pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále také OVAK a.s.) je 

prognóza velikosti prodeje významnou součástí finančních plánů společnosti, je nezbytná pro 

kalkulaci ceny vody pitné a odkanalizované a následně pro plánování tržeb s cílem zajištění 

zisku pro firmu a držitele akcií. Velké úsilí je proto věnováno nejen analýze již realizovaných 

prodejů klíčových produktů tj. vody pitné a odkanalizované, ale i prognóze velikosti prodeje 
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ve vazbě na cenotvorbu pro vodné a stočné (dále také VaS), a to vzhledem k vysokému podílu 

fixních nákladů, které vznikají bez ohledu na velikost realizovaného prodeje. 

S vědomím zvláštního postavení prognózy budoucího vývoje prodeje vody pitné a 

odkanalizované při komplexním plánování se tato diplomová práce zabývá analýzou časové 

řady prodeje vody pitné a odkanalizované a stanovením prognózy velikosti prodeje ve 

společnosti OVAK a.s.  

Hlavním cílem této práce je analyzovat časovou řadu prodeje vody pitné a 

odkanalizované s využitím jednoduchých charakteristik časových řad a na základě poznatků o 

chování časové řady stanovit prognózu velikosti prodeje vody pitné a odkanalizované pro rok 

2014 a 2015 pomocí prognostické metody – modelování časové řady. 

Dílčí cíle: 

 Vymezit postavení plánu prodeje v systému finančního plánování. 

 Analyzovat metody a techniky predikce velikosti prodeje. 

 Analyzovat časové řady prodeje vody pitné a odkanalizované s využitím jednoduchých 

charakteristik časových řad. 

 Stanovit prognózu velikosti prodeje vody pitné a odkanalizované pro rok 2014 a 2015 

pomocí prognostické metody – modelování časové řady, tj. využití trendové funkce. 

 Závěrem zhodnotit vhodnost použité metody pro predikci prodeje vody pitné a 

odkanalizované. 

Ve společnosti OVAK a.s. je v současnosti aplikována kvalitativní metoda stanovení 

prognózy velikosti prodeje využívající zkušenosti, znalosti, intuici či názory odborníků, tj. 

zaměstnanců oddělení controllingu. Tato kvalitativní předpovědní metoda založená na 

expertním odhadu má však subjektivní charakter a může tímto vést k chybným závěrům. 

V odborné literatuře je doporučováno využívat v ekonomické praxi rovněž kvantitativní 

metody s využitím matematické statistiky, jako je například extrapolace časových řad. 

Přínosem této diplomové práce je nejen stanovení samotné prognózy velikosti prodeje vody 

pitné a odkanalizované pro nadcházející období ale rovněž aplikace vhodné matematicko-

statistické metody, která bude pro společnost OVAK a.s. využitelná v praxi a bude příležitostí 

pro sestavení přesnější předpovědi, která povede k nízké odchylce od skutečnosti. 

Prognóza velikosti prodeje bude sloužit zaměstnancům finančního úseku společnosti 

OVAK a.s., a to pro účely kalkulace ceny VaS, pro stanovení tržeb za VaS. Aplikovanou 
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matematicko-statistickou metodu prognózy pak mohou využívat zaměstnanci produkčního 

controllingu při plánování prodeje spolu se současně využívanými přístupy. 

Při řešení vybrané problematiky byly využity teoretické poznatky zejména z oblasti 

finančního plánování a řízení a statistických analýz určených pro ekonomy získané 

z odborných publikací uvedených v seznamu použité literatury, dále byly použity interní 

údaje a dokumenty společnosti OVAK a.s. 
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2 Charakteristika společnosti a vymezení podnikatelského 

prostředí 

Společnost OVAK a.s. se zabývá zejména dodávkou pitné vody a následnou likvidací 

odpadních a dešťových vod obyvatelstvu, průmyslovým společnostem, organizacím a jiným 

institucím, které sídlí nebo bydlí na území města Ostravy. Relevantní trh společnosti je tak 

v zásadě vymezen spotřebiteli pitné vody se sídlem či bydlištěm na provozovaném území. 

Společnost OVAK a.s. se pohybuje v poměrně stabilním podnikatelském prostředí, avšak 

s omezeným růstem. Společnost uplatňuje vůči zákazníkům jednotný přístup, a to jak v 

oblasti smluv, tak v oblasti ceny, nebo způsobu komunikace. Potvrzuje to např. jeden typ 

smluvního vztahu, nebo jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele. 

Segmentace zákazníků na trhu vodného a stočného se omezuje pouze na velikost prodeje a 

účel použití vody. Ten společnost sleduje v rozdělení na spotřebu pro domácnosti a pro 

ostatní (podnikatelské subjekty), a to z důvodu odlišnosti těchto trhů. 

Na neregulovaném trhu zajišťuje společnost OVAK a.s. řadu doplňkových služeb, 

například čištění komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod, technické 

vyjadřování k dokumentaci, vytyčování a zakreslování vodohospodářských sítí, prodej 

digitálních dat a tištěných situací, projekční činnost, zpracování projektů přípojek, výstavbu 

nových vodovodních přípojek, výstavbu a opravy kanalizačních přípojek, čištění kanalizací a 

kanalizačních přípojek, vývoz a čištění žump, septiků a jímek, prohlídky potrubí kamerovým 

systémem, laboratorní rozbory vody. 

K poskytování svých klíčových podnikatelských činností využívá OVAK a.s. 

infrastrukturní majetek statutárního města Ostravy, který má dlouhodobě pronajatý do roku 

2024 na základě koncesní smlouvy. 

Na území města Ostravy neexistuje konkurující distribuční systém pro zásobování 

pitnou vodou a pro odvádění a čištění odpadních vod, neboť náklady spojené s vybudováním 

vodohospodářské infrastruktury jsou příliš vysoké a jsou převážně fixního charakteru, tzn., 

náklady vznikají bez ohledu na objem vody dodané pitné a odkanalizované. V oboru 

vodárenství je rovněž vyloučena možnost technického sdílení infrastruktury s případnými 

konkurenty, a to zejména z hygienických důvodů a z důvodů problematického určení 

odpovědností několika poskytovatelů vodohospodářských služeb. Společnost jako monopol 

tedy nemá významnou konkurenci. Odběratelé si tak nemohou zvolit konkurenčního 

dodavatele. Společnost má velice silné postavení vůči odběratelům plynoucí z jejího 
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monopolního postavení. Žádný ze zákazníků nemá dominantní nebo významné postavení vůči 

společnosti [21]. 

Substituce produkce a služeb pro oblast pitné vody v oblasti zásobované společností 

OVAK a.s., která je převážně městského charakteru, téměř neexistuje. Pro oblast odvádění a 

čištění odpadních vod to jsou v nepatrné míře septiky, žumpy a domácí čistírny odpadních 

vod ve vlastnictví obyvatel rodinných domů bydlících v okrajových částech provozovaného 

území. 

Poskytování služeb společností OVAK a.s. má monopolní charakter, proto dle zákona 

č. 526/1990 Sb. o cenách přistupuje stát k regulaci ceny vody pitné a odkanalizované, a to 

formou věcného usměrňování cen. 

Společnost OVAK, a.s. vnikla v roce 1992. Počet zaměstnanců je 383. 

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2013 (viz obrázek č. 1): 

SUEZ GDF    50,13 % 

Statutární město Ostrava  28,55 % 

Ostatní akcionáři      21,32 % 

 

Obr. 1: Procentuální podíl akcionářů společnosti OVAK a.s.[21] 

Poslání společnosti OVAK a.s. [21]: 

 Zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a 

následné čištění odpadních vod. 

 Trvale zajistit služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností rovněž 

přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí. 
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 Provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj 

v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy. 

Podnikatelská strategie-směr a cíle podnikání 

 zákaznicky orientovaná firma, 

 optimální cenová politika, 

 snižování ztrát pitné vody v trubní síti, 

 optimalizace personální struktury. 

Základní informace o odběratelích vody pitné a odkanalizované 

Počet zásobovaných obyvatel: 304 479 obyvatel. 

Odběratelé jsou domácnosti a podnikatelské subjekty bydlící či sídlící na území města 

Ostravy, celkový počet odběratelů je 24 tis. odběratelů z toho 79 % tvoří domácnosti, 21 % 

jsou podnikatelské subjekty. Celkový počet odběrných míst (dále také OM) je k 31. 12. 2013 

ve výši 30 489, z nichž 3 % OM je odečítáno a tedy fakturováno měsíčně, 45 % čtvrtletně, 1 

% pololetně a 51 % ročně, viz obrázek č. 2. 

 

Obr. 2: četnost odečtu a fakturace odběrných míst 

Podíl domácností na spotřebě vody pitné je  68 %, na spotřebě vody odkanalizované to 

je 65 %. 

TOP 20 největších odběratelů pitné vody představují 46,4 % z celkové fakturace 

vodného, TOP 20 největších odběratelů z kategorie odpadní vody tvoří 56,6 % z celkové 
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fakturace stočného. Přehled deseti největších odběratelů je uveden v níže uvedené tabulce č. 1 

a č. 2, kompletní tabulky TOP 20 odběratelů viz příloha č. 1. [3]. 

Tab. 1: Největší odběratelé- pitná voda.[3] 

P
o

řa
d

í 

IČ Název odběratele 
% k celkové 
fakturaci r. 
2012 

1. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s.  9,4% 

2. 00845451 Statutární město Ostrava 7,1% 

3. 27769127 RPG, Byty, s. r. o. (byty OKD) 6,5% 

4. 00050806 Stavební bytové družstvo Vítkovice  4,7% 

5. 00050831 Stavební bytové družstvo Nová huť 3,9% 

6. 45192294 Mlékárna Kunín a.s. 2,1% 

7. 00051071 

Stavební bytové družstvo Hlubina  

Ostrava - Zábřeh 2,0% 

8. 25385691 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy 

s.r.o. 1,7% 

9. 45193258 Arcelor Mittal Ostrava a.s. 1,5% 

10. 00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 0,9% 

 



8 

 

Tab. 2: Největší odběratelé- odpadní voda. [3] 

P
o

řa
d

í 

IČ Název odběratele 
% k celkové 
fakturaci r. 

2012 

1. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s.  9,9% 

2. 00845451 Statutární město Ostrava 7,3% 

3. 27769127 

RPG Byty, s.r.o. 

(byty OKD) 6,1% 

4. 00050806 Stavební bytové družstvo Vítkovice  4,9% 

5. 00050831 Stavební bytové družstvo Nová huť 4,1% 

6. 45193258 Arcelor Mittal Ostrava a.s. 4,0% 

7. 47675829 

OKK Koksovny, a.s.  

(stočné + koncentrované odpadní vody) 3,3% 

8. 45192294 Mlékárna Kunín a.s. 2,3% 

9. 00051071 

Stavební bytové družstvo Hlubina  

Ostrava - Zábřeh 2,1% 

10. 27801454 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 2,0% 
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3 Teoretická část 

V této kapitole jsou v první části uvedeny základní definice a pojmy z oblasti 

finančního plánování, přičemž zvýšená pozornost je zaměřena zejména na významné 

postavení plánu prodeje v celém systému finančního plánování. Druhá část je zaměřena na 

metody a techniky stanovení prognózy budoucího vývoje prodeje. 

3.1 Finanční plánování 

„Plánování je vědomá lidská činnost, jejímž účelem je stavět mosty mezi tím, kde 

jsme a tím, kam se chceme dostat.“ [20] 

Finanční plánování je, dle autorky Kislingerové [9], proces rozhodování podniku o 

rizicích, která jsou pro podnik zajímavá a v nichž spatřuje i určité příležitosti, dále o rizicích, 

která nejsou nezbytná a o těch, která nejsou pro podnik zajímavá. Finanční plánování si klade 

za úkol stanovit finanční cíle podniku a především určit prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být, dle autora Synka [17] podložena finanční analýzou, 

na jejíchž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a 

cenová politika, řízení zásob a další. 

Dle autora Synka [17] je úkolem finančního plánování finančně zajistit splnění cílů 

podniku a udržet, respektive zlepšit jeho finanční zdraví. Ve finančních plánech se pak 

promítá veškerá činnost podniku. Současně finanční plány působí zpětně na tyto činnosti tím, 

že je finančně zabezpečují. 

V průběhu roku dochází ke značným výkyvům ve finančních potřebách a zdrojích 

financování. Úkolem finančního plánování je udržet finanční rovnováhu podniku, tj. soulad 

mezi potřebami a zdroji financování [16]. 

Finanční plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení finančních cílů 

podniku, analýzu mezi skutečností a žádoucím stavem, řízení a kontrolu opatření k dosažení 

daných cílů. Nezbytnou součástí tohoto procesu je analýza vnitřních a vnějších podmínek 

podnikového vývoje, prognózy těchto podmínek a vyhodnocování rizik budoucích aktivit. 

Finanční plánování je velmi důležitou součástí fungování podniku. Jeho základním úkolem je, 

jak zajištění splnění cílů a udržení jeho finančního zdraví, tak maximalizace jeho tržní 

hodnoty, resp. maximalizace tržní ceny akcií v případě akciové společnosti [14]. 

Výsledkem a především nástrojem finančního plánování je finanční plán, který 

představuje závazný výběr konkrétních cílů a jejich konkretizaci do podoby ukazatelů. 
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Struktura a forma finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních (účetních) 

výkazů. Finanční plán by měl být postaven na reálném základě. Finanční plán je tedy 

specifickou formou podnikatelského záměru, který formulujeme většinou za běžný rok 

s výhledem na další jeden nebo více let. Výslednou bilancovanou veličinou je potřeba nebo 

přebytek finančních prostředků v jednotlivých měsících roku. Slouží k tomu, aby podnik 

s předstihem podnikal příslušné kroky k zajištění kapitálu nebo naplánoval rozvojové 

investice či využití přebytků [10]. 

Požadavky na efektivní finanční plánování: 

 prognózování – soustřeďuje se na nejpravděpodobnější budoucí situace, 

 nalezení optimálního finančního plánu, 

 aktualizace finančního plánu. 

Prognózy se soustředí na nejpravděpodobnější budoucí situace. Musí být přesné a 

konzistentní. [10] 

Součástí finančního plánu bývají zpravidla tyto výkazy, které zachycují finanční cíle 

podniku [17]: 

 plánovaná rozvaha – plánování aktiv a pasiv, 

 plánovaná výsledovka – plánování výnosů, nákladů, zisku, 

 plánované cash flow – plánování peněžních příjmů a výdajů. 

Soustava plánových finančních výkazů je vhodná pro monitorování finančních jevů 

v době realizace plánu. Snadné zjišťování a včasné ošetření odchylek od plánu je významné 

pro zabezpečení podnikatelských úspěchů v měnícím se světě. 

Při plánování aktiv a pasiv a výnosů, nákladů a zisku jde o předpověď stavu 

společnosti na konci prognózovaného období, jehož hlavním nástrojem jsou pro forma 

výkazy. Prvním a nejdůležitější krokem je naplánování objemu prodeje, a to jak ve hmotných 

tak i v peněžních jednotkách. Následuje plánování potřeby aktiv a zdrojů jejich financování. 

[4] 

Autorka Kislingerová [9] uvádí, že informace pro finanční plánování podnik získává 

jak z vlastních zdrojů, tak ze zdrojů vnějších.  
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Pokud má být finanční plánování účelné, musí splňovat minimálně následující 

požadavky [19]: 

 Úplnost – finanční plán musí obsahovat všechny příjmy a výdaje, případně všechny 

změny stanovených veličin, pokud je plán sestavován nepřímo pomocí změn 

rozvahových položek. 

 Systematičnost – finanční plán by měl být sestavován a aktualizován ve stanoveném 

časovém rytmu v návaznosti na ostatní podnikové plány. 

 Přehlednost – smyslem je takové uspořádání a strukturalizace finančního plánu, které 

umožňuje jeho analýzu a kontrolu. 

 Periodizace – příjmy a výdaje se přesně přiřazují do přesně vymezených období. 

 Elastičnost – nemá-li finanční plán ztrácet reálnost, musí být nepřetržitě aktualizován 

ve vazbě na změny původních předpokladů a podmínek. 

Finanční plánování zahrnuje několik postupových kroků [9]: 

1. Analýza finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici. 

2. Promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se případným 

překvapením. 

3. Zvolení určitých alternativ, které jsou následně včleněny do konečného finančního 

plánu. 

4. Měření výsledné výkonnosti finančního plánu v porovnání s cíli stanovenými plánem. 

Finanční plán [1]: 

 Vychází z dosavadního vývoje a z dosažené úrovně podniku hodnocené finanční 

analýzou, z vývoje budoucího prodeje a vývoje ekonomického prostředí. 

 Umožňuje stanovit a analyzovat vazby mezi investičními návrhy a finančními 

možnostmi podniku. 

 Umožňuje pracovat podniku s různými investičními a finančními variantami. 

 Omezuje finanční riziko. 

 Jeho úkolem je zajišťovat likviditu, dostatečný zisk před zdaněním a umožňuje sledovat 

základní podnikatelský cíl – růst tržní hodnoty podniku. 

 Jeho smyslem je projektování budoucích výsledků současných rozhodnutí. 
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3.1.1 Klasifikace finančních plánů z časového hlediska 

Z časového hlediska se rozlišují dvě úrovně – dlouhodobé a krátkodobé finanční 

plánování. Obecně platí, že čím je plánovací období kratší, tím je plán podrobnější, protože se 

pracuje s relativně jistými informacemi. Dlouhodobé finanční plánování se využívá pouze pro 

hrubé plány na více let. Časový horizont finančního plánování však odlišuje nejen délku, ale i 

používané nástroje, metody a také druhy finančních zdrojů na krytí plánovaných potřeb [2]. 

Dlouhodobé finanční plánování 

Význam dlouhodobého finančního plánování spočívá v tom, že navržené činnosti, 

týkající se finanční situace podniku ve vzdálenějších obdobích, by měly být zasazeny do 

souvislosti s celkovým finančním hospodařením v cílovém roce a v tomto kontextu 

schváleny, upraveny nebo zamítnuty. Pokud jsou schváleny, umožňuje finanční plán s nimi 

počítat při přijímání dalších manažerských rozhodnutí. Zpravidla se tento druh plánu 

sestavuje na období budoucích 5let a je každoročně aktualizován o další pátý rok [9]. 

Předpokladem pro vypracování dlouhodobého finančního plánu je existence finanční 

strategie, jež si volí podnik sám a kde jsou stanoveny příslušné cíle podniku. Dlouhodobý 

finanční plán nemá povahu direktivního příkazu, který musí být za každou cenu dodržen a pět 

let se nemění [16]. 

Jedná se o živý dokument, jehož obsah se upravuje tak, jak se záměry podniku 

adaptují na měnící se vnější a vnitřní podmínky podnikání. Mezi důležité činnosti 

dlouhodobého plánu patří prognóza prodeje, plánování investiční činnosti, plánování 

dlouhodobých finančních zdrojů a plánování peněžních toků [9]. 

Krátkodobé finanční plánování 

Krátkodobé finanční plánování zahrnuje zpravidla období jednoho roku, který 

následuje po období, za které je k dispozici očekávaná skutečnost. Slouží k tomu, aby podnik 

věděl, že má dostatek hotovosti pro zaplacení účtů a že krátkodobé půjčky přijaté i poskytnuté 

jsou smysluplně uspořádány. Nástrojem krátkodobého finančního plánování je krátkodobý 

finanční plán [14]. 

Uskutečňuje a upřesňuje záměry společnosti pro první rok v dlouhodobém finančním 

plánu. Prostřednictvím krátkodobých cílů jsou dosahovány dlouhodobé cíle. Krátkodobý 

finanční plán by se měl sestavovat v souvislosti s aktualizací dlouhodobého finančního plánu. 

Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a také určit 

prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. [9] 
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Finanční plánování by mělo vytvořit předpoklad pro zajištění finančního zdraví a 

stability s cílem maximalizovat jeho tržní hodnotu. [4] 

Autorka Kislingerová uvádí, že krátkodobý finanční plán zajišťuje splnění plánu 

dlouhodobého. Krátkodobý finanční plán zahrnuje (viz obrázek č. 3) [9]: 

 plánování výnosů, nákladů a zisku, tj. výkaz zisku a ztrát, 

 roční plán cash flow, 

 plánování aktiv a pasiv, tj. roční plánovou rozvahu, 

 rozpočty peněžních příjmů a výdajů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3: Schéma postupu přípravy krátkodobého finančního plánu, modifikováno dle: [9] 
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Postup přípravy krátkodobého plánu [9]: 

 Zpracování pro forma výkazů. Na základě těchto výkazů budou sestaveny klíčové 

charakteristiky budoucí finanční kondice. 

 Propočet dodatečné potřeby financování – množství finančních zdrojů pro budoucí 

potřeby, jejich reálnost a dostupnost pro společnost. 

 Růst podniku - propočet zdrojů pro financování růstu, rozhodnutí z jakých zdrojů bude 

profinancována. 

 Analýza citlivosti – zvážení okolností, co se stane v případě nenaplnění stanoveného 

plánu. 

3.1.2 Proces tvorby dílčích výkazů finančního plánu 

Pro sestavení finančního plánu jsou klíčové odhady budoucích prodejů, které jsou 

východiskem pro rozpočet výnosů a nákladů (výkaz zisku a ztrát) a také strukturu finančních 

toků. Vrcholem při finančním plánování je sestavení rozpočetní rozvahy [10]. Pro odhadování 

všech položek plánovaných výkazů se využívají jak výkazy minulých období (časové řady 

ukazatelů), tak i nové informace a požadavky, které vyplývají ze záměrů managementu, v 

 neposlední řadě se zohledňuje situace vnějšího prostředí (vývoj trhu, politické prostředí, 

legislativa, atd.) [9]. 

Plánový výkaz zisku a ztráty 

Etapy přípravy plánu výkazu zisku a ztrát [10]: 

1. Sestavení plánu prodeje, který je založen na: 

a. Vnějších informacích – obecných ekonomických prognózách a posouzení 

celoekonomické i odvětvové konjunktury. 

b. Na výsledcích vlastních marketingových studií a prognóz. 

c. Na analýze dynamiky tržeb. 

d. Na analýze vztahů mezi cenami a objemy tržeb. 

e. Na tržní strategii podnikového managementu. 

2. Určení plánu výroby, který pokrývá potřeby plánu tržeb a na něj navazující: 

a. Sestavení rozpočtu potřeb jednicového materiálu, jednicových mezd a výrobní 

režie (včetně specifikace interních a externích výkonů). 

b. Rozpočet ostatních nákladů. 
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c. Kalkulace nákladů i prodejních cen a odhadování výnosů. 

d. Odhad hrubého zisku za provozní činnost. 

3. Odhad nákladů a výnosů z finančních aktivit. 

4. Odhad nákladů a výnosů mimořádné činnosti. 

5. Sestavení plánu výkazu zisku a ztrát včetně odhadu čistého zisku a doplňujících 

informací o předpokládané výši dividend. 

Plánový výkaz zisku a ztráty vychází z očekávané skutečnosti běžného roku a reaguje 

zejména na nastávající změny v omezujících podmínkách. Zásadní otázkou krátkodobého 

finančního plánování je naplánování tržeb, tj. spolehlivý odhad vývoje prodeje a stanovení 

ceny za jednotku produkce, při vývozu má vliv také změna kurzu [16]. Dále je nezbytné 

specifikovat, se kterými změnami se počítá a jaký bude jejich vliv na vývoj tržeb v relativním 

vyjádření [10]. Účinek některých změn bude zanedbatelný, některé změny jsou nejisté 

(devizové kurzy, poptávka). Plánování nákladů rozlišuje náklady variabilní, ty se vyvíjí 

stejným směrem jako tržby, a náklady fixní, jež se změní jen vědomými zásahy do faktorů, 

které takové náklady vyvolávají [9]. 

Prognóza prodeje: 

Prognóza prodeje je pro budoucí plánování nejdůležitější, protože se od ní odvíjí 

plánování všech dalších výkazů. [17] 

Pokud se s určitým objemem prodeje počítá ve finančním plánu, může špatný odhad 

budoucích tržních podmínek ohrozit finanční zdraví podniku. [19] 

Zdroje informací pro plánování prodeje [19]: 

 zvážení minulých prodejních trendů, 

 cenové politiky, 

 marketingové studie a scénáře, analýzy trhu, 

 chování konkurence a spotřebitelů, 

 makroekonomické ukazatele (HDP, vývoj srovnatelného odvětví, inflace, míra 

nezaměstnanosti), 

 strategie výrobku, 

 benchmarks. 

Pro účely stanovení předpovědi velikosti prodeje existuje řada metod a technik, jejichž 

specifikace je uvedena podrobněji v kapitole č. 3. 2. této práce. V odborných publikacích je 
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často doporučováno používat prognostické modely založené především na hodnocení 

časových řad charakterizujících předchozí vývoj poptávky [10]. 

Při použití konkrétního modelu je třeba respektovat následující kroky [19]: 

 nalezení charakteristických znaků časové řady, 

 volba vlastního prognostického modelu, 

 stanovení koeficientů prognostických modelů, 

 propočet prognózovaných hodnot na základě modelu, 

 sledování vývoje a hodnocení použitého přístupu k prognóze. 

Časové řady jsou obvykle charakterizovány následujícími komponenty, které jsou 

hlavními znaky jejich charakteristiky [19]: 

 dlouhodobý trend, 

 střednědobé cyklické kolísání, 

 náhodné, řízení se vymykající kolísání. 

Operativní plánování prodeje je základem celého subsystému operativního řízení. 

Tento plán odráží relativně přesnou znalost potřeb a zdrojů, vytyčuje reálné úkoly pro dané 

období a to tak, aby byly splnitelné z hlediska všech dosažitelných kapacit výroby i složek 

zajišťujících výrobu. Dále je potřeba respektovat zajištění dynamické a kontinuální vazby na 

strategicko – taktické úkoly [17]. 

Plánování likvidity 

Plánování krátkodobé likvidity je stěžejním úkolem krátkodobého finančního řízení. 

Zatímco podstatou dlouhodobého finančního plánu je investiční (kapitálové) plánování, 

krátkodobý finanční plán je nástrojem finančního řízení oběžného majetku a oběžného 

kapitálu [4]. Předpokladem pro trvalou platební schopnost je především příznivý poměr 

celkových příjmů a výdajů v plánovaném období. Navíc je třeba vytvářet záruky, že ani 

výkyvy v příjmech a výdajích nevyvolají platební potíže. Finance podniku jsou obrazně 

řečeno, posledním obranným valem, který nesmí padnout, nemá-li být ohrožena sama 

existence firmy [17]. 
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Plánová rozvaha 

Rozpočetní rozvaha vychází z poslední skutečné rozvahy a z dílčích plánů, které mají 

vliv na výši aktiv a pasiv. Důležitou úlohu při plánování rozpočetní rozvahy mají časové řady 

ukazatelů, které umožňují rozložit hodnoty ukazatelů na dlouhodobě konstantní složky a na 

složky, jež se mění v závislosti na čase, na tržbách nebo na dalších faktorech [17]. 

3.2 Metody a techniky stanovení prognózy velikosti prodeje 

V následujících dílčích kapitolách jsou uvedeny nejběžněji používané metodické 

přístupy a techniky používané při stanovení prognózy velikosti prodeje. 

3.2.1 Analýza minulých prodejů 

Autorka Lošťáková [13] doporučuje před samotnou analýzou minulých prodejů 

stanovit, co bude předmětem analýzy. Nezbytné je vyjasnit si obsah a rozsah analýzy, tj. 

zvolit [13]: 

 způsob členění údajů podle hledisek (dle jednotlivých výrobků, dle zákazníků, dle 

teritorií atd.), 

 délku retrospektivního pohledu. Je nutné se rozhodnout, zda se budou analyzovat 

prodeje za celou dobu prodeje výrobku, či jen za několik posledních období. Je nutné 

mít na zřeteli, že čím jsou údaje o prodejích starší, tím jsou pro potřeby rozhodování o 

budoucím operování na trhu méně využitelná, 

 hloubku retrospektivního pohledu, tj. po jakých časových úsecích data sledovat (dny, 

týdny, měsíce, roky), 

 strukturu prodejů, tj. které prodeje budou analyzovány. Vhodné je zjistit, jak se 

vybrané prodeje podílejí na celkových prodejích podniku. 

Lošťáková [13] doporučuje provést analýzu prodejů zejména za významné skupiny 

výrobků. Pro analýzu vývoje prodejů doporučuje využít statistické metody, mimo jiné 

například analýzu časových řad. 

3.2.2 Předpověď prodejů 

Autorka Lošťáková [13] uvádí, že předpověď prodejů vychází vždy z určitých 

předpokladů, které je vhodné popsat. Doporučuje také uvádět raději rozsah možných prodejů 

místo jednoduchého čísla. Obtížnost předpovídání budoucího prodeje je dána řadou faktorů. 



18 

 

Nezbytné je zvážit, zda je výrobek na trhu zavedený nebo neznámý, zda se očekávají změny 

v marketingovém prostředí, nebo bude prostředí stabilní atp. Na základě posouzení výše 

uvedených faktorů se pak aplikuje vhodná metoda. Na volbu vhodné metody má vliv také 

časový horizont předpovědi a požadovaná přesnost [13]. 

3.2.3 Metody stanovení prognózy budoucího vývoje prodeje 

Pro předpovídání poptávky je možné dle Lošťákové [13] použít odhad na základě 

analýzy časových řad a jejich extrapolace, předpověď pomocí dotazování zákazníků, prodejců 

či distributorů, metodu analogie, metodu osobního dotazování spojené s předvedením 

výrobku, odhad na základě tržního testu výrobku, využít odhadů provedených externími 

institucemi (prognostické ústavy, ministerstva, průmyslové svazy atd.), viz tabulka č. 3. 

Lošťáková [13] doporučuje metody kombinovat či je operativně měnit v návaznosti na měnící 

se podmínky.  

Tab. 3: Metody pro předpověď prodeje [13] 

Novost 

výrobku 

na trhu 

Charakter marketingového prostředí 

Stabilní Proměnlivé 

Známý 

výrobek 

na trhu 

převzetí předpovědí 

provedených externími 

institucemi 

převzetí předpovědí 

provedených externími 

institucemi 

 

předpověď na základě analýzy 

časových řad a jejich extrapolace 

předpověď pomocí osobního 

dotazování zákazníků, 

distributorů, nezávislých 

expertů 

Nový 

výrobek 

na trhu 

metoda analogie   

předpověď prodeje pomocí 

osobního dotazování 

+ předvedení výrobku 

předpověď prodeje pomocí 

osobního dotazování + 

předvedení výrobku 

tržní test výrobku spojený s 

předpovědí poptávky a prodeje 

tržní test výrobku spojený s 

předpovědí poptávky a prodeje 

Převzetí odhadů provedených externími institucemi 

Jedná se o odhady zpracované příslušným ministerstvem, průmyslovým svazem, 

prognostickým ústavem, marketingovou agenturou, atd. Při uplatnění této metody je nutné 

zvážit, zda podmínky, za kterých byl proveden odhad, se nezměnily, zda je možné tyto 
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výsledky považovat za validní a reprezentativní. Tuto metodu je možné využít ve stabilním i 

proměnlivém prostředí [13]. 

Odhad na základě analýzy časových řad a jejich extrapolace 

Tato metoda je použitelná v případě, že podmínky v prostředí (marketingovém 

prostředí, v chování zákazníků, konkurence a v chování podniku) nebudou podléhat změnám 

vzhledem k dosavadní situaci a budou relativně stabilní. V současném proměnlivém tržním 

prostředí lze tuto metodu používat pro predikci v krátkodobém časovém horizontu [13]. 

Předpověď pomocí osobního dotazování zákazníků, distributorů, resp. 

nezávislých expertů 

Tato metoda je použitelná v případě, že podmínky v prostředí (marketingovém 

prostředí, v chování zákazníků, konkurence a v chování podniku) podléhají změnám 

vzhledem k dosavadní situaci a extrapolace na základě minulých údajů o prodejích by nevedla 

k platným výsledkům. Doporučuje se osobní dotazování zákazníků či podniků, prodejních 

organizací atd. je možné požádat o odhad budoucích prodejů také experty (marketingové 

poradce, zástupce obchodních sdružení, prognostické instituce, atd.), kteří jsou schopni 

posoudit objem a vývoj poptávky a prodejů [13]. 

Metoda analogie 

Využívá se v případě, že na trh zavádí podnik nový či modifikovaný výrobek. Tato 

metoda vychází z analogie, že objem a vývoj prodeje po novém výrobku bude analogický 

jako u podobného výrobku, přičemž je důležité, aby byly srovnatelné podmínky na trhu. Nový 

výrobek by měl cílit na podobný trh, měl by mít obdobnou užitnou hodnotu a srovnatelnou 

cenu [13]. 

Předpověď prodeje pomocí osobního dotazování + předvedení výrobku 

Je vhodná metoda v případě snahy o prosazení nového či neznámého výrobku na trh. 

Vhodné je zákazníky nejdříve seznámit s výrobkem, poskytnout vzorek, prototyp. Zákazník 

by měl možnost výrobek vyzkoušet. Poté se zákazníka vhodně dotazovat, např. na objem 

výrobků, které by potřeboval a byl ochoten a schopen zakoupit, atd. [13]. 

Odhad poptávky na základě tržního testu výrobku  

Jedná se o pokusný prodej výrobků cílové skupině zákazníků a vyhodnocení míry jeho 

přijetí. Zákazníkovi je vhodné dodat větší množství produktů, poskytnout mu poradenský a 
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aplikační servis, přizpůsobit produkt potřebám zákazníka a poté se zákazníka vhodně 

dotazovat na předpokládaný objem produktů, které by zakoupil [13]. 

Kovanicová, Kovanic [10] se rovněž zabývají problematikou prognózování 

v ekonomii a doporučují využívat například níže uvedené metody. 

Metody stanovení prognózy budoucího vývoje prodeje rozlišuje Kovanicová, Kovanic 

[10] na metody kvantitativní a kvalitativní. 

Metody kvalitativní, neboli subjektivní, se používají v situaci, kdy nemáme dostatek 

dat a při předpovídání jevů, které jsou ovlivňovány nekvalifikovatelnou informací, či 

technologickými změnami. Tyto metody využívají zkušenosti, úsudku a názorů expertů. 

Jsou rozděleny na dva hlavní směry: 

a) Explorativní metody- Vycházejí z dat minulých i současných a odhadují budoucí jevy 

pomocí intuice a dobrého nápadu. 

b) Normativní metody – Postupují od stanovených cílů k přítomnosti. Hodnotí, jestli při 

existujících omezeních (zdroje, technologie) lze vytyčených cílů dosáhnout. 

Metody kvantitativní využívají pro predikci jak matematicko- statistické metody, 

tak metody robustních statistických teorií. 

Mezi dvě nejrozšířenější predikční kvantitativní metody patří [8]: 

a) Kauzální metody: 

Metody kauzální, tedy příčinné, jsou zaměřeny především na vysvětlení změn jedné 

pozorované proměnné změnami jiných proměnných. 

b) Metody časových řad: 

Autoři Kovanicová, Kovanic [8] definují časovou řadu jako chronologicky 

uspořádanou posloupnost hodnot jedné proměnné pozorovaných v periodicky se 

opakujících časových intervalech.  

Problematika analýzy časových řad je podrobněji popsána v následujících 

kapitolách. 
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3.2.4 Analýza časových řad 

Dle autora Kožíška [12] získáme časovou řadu, uspořádáme - li individuální statistické 

údaje nebo ukazatele, či charakteristiky homogenní z hlediska věcného, místního, nebo 

chronologicky. 

Časová řada je posloupnost hodnot určitých ukazatelů, měřených v určitých 

intervalech. Tyto intervaly jsou zpravidla rovnoměrné. Při analýze časových řad chceme 

získat představu o charakteru procesu, který tato řada reprezentuje. Její průběh graficky 

znázorňujeme pomocí spojnicového, nebo sloupkového diagramu [11]. 

Časovou řadu je možné zapsat jako posloupnost y1, y2,....yn resp. yt, kde t=1,2,...n. Kde 

y je posuzovaný ukazatel, t = 1,2,...n značí časovou proměnnou, n je počet pozorování [11]. 

Časové řady ekonomických ukazatelů mají ovšem některé specifické rysy, které je do 

určité míry odlišují od časových řad třeba v přírodních procesech (např. v meteorologii) nebo 

v technických aplikacích (např. různé signály v elektrotechnice). 

Typy časových řad [5]:  

 Dle časového hlediska – časové řady intervalových ukazatelů a časové řady 

okamžikových ukazatelů. 

Okamžiková časová řada je dynamickou řadou okamžikového ukazatele (např.: 

počet pracovníků, počet strojů). Okamžikový ukazatel je definován spojitě v čase, a 

proto jej není možné sledovat jinak, než v posloupnosti ekvidistantních rozhodných 

okamžiků (počet pracovníků na pracovišti na konci první hodiny pracovní doby). 

Intervalová časová řada je dána časovou řadou intervalového ukazatele (např.: 

počet vyrobených výrobků v určité měrné jednotce, tržba za produkci ve finančním 

vyjádření a podobně). Intervalový ukazatel je definován v čase nespojitě za určitý 

časový interval, proto je potřeba, aby byl určen ekvidistantní časový interval, za který 

je interval vymezen (např.: za den, za týden…). 

 Dle způsobu vyjádření – časové řady   ukazatelů v naturálních jednotkách (ks, m3, kg, 

atd.) a časové řady ukazatelů v peněžních jednotkách (Kč, euro, atd.). 

 Dle periodicity sledování – časové řady dlouhodobé (roční) a krátkodobé (měsíc, týden 

atd.). 
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Podle druhu ukazatelů rozlišujeme časové řady obsahující [6]: 

 absolutní ukazatele (očištěné), 

 odvozené ukazatele (součtové, poměrové). 

3.2.5 Jednoduché popisné charakteristiky časových řad 

K  posouzení vlastností časových řad se využívají jednoduché charakteristiky 

časových řad. Získané údaje spolu s grafickým vyjádřením umožní dle autorů Hindlse, 

Kaňokové, Nováka [6] rychle získat orientační představu o charakteru procesu, který časová 

řada reprezentuje. Mezi jednoduché charakteristiky časových řad patří definice různého řádu, 

tempa a průměrná tempa růstu, průměry hodnot časové řady a další jiné. Tyto údaje společně 

s grafickou analýzou umožňují rychle získat orientační představu o charakteru modelovaného 

procesu [5]. 

Při práci s časovými řadami je důležité zjistit jejich průměrné hodnoty pomocí 

aritmetického, váženého či chronologického průměru. 

Aritmetický průměr 
n

y

n

t
ty

 1   (1) 

Jednoduché míry dynamiky časových řad umožňují charakterizovat jejich základní 

rysy chování. Mezi základní míry dynamiky časových řad patří [5] : 

1. diference Δt
(1) = yt – y t-1 , t= 2,…, n (absolutní přírůstky či poklesy produkce) (2) 

Relativní přírůstek δt= 1

1




y
y

t

t  (3) 

2. diference Δt
(2) = Δt

(1) - Δt-1
(1), t= 3,…, n (4) 

Tempo růstu (řetězové indexy) kt= yt /y t-1,  t= 2,…,n [6] (5) 

3.2.6 Modelování časových řad 

Za základní princip modelu časové řady se používá jednorozměrný model, jak uvádí 

Hindls, Kaňoková, Novák. [6] 

Yt=f (t),  t=1,2,…..n, kde Yt je modelová hodnota ukazatele v čase t, a to taková, aby 

rozdíly yt-Yt , označované εt nazývané nepravidelnými poruchami, byly v úhrnu co nejmenší a 

zahrnovaly působení také ostatních faktorů na vývoj sledovaného ukazatele. 

K tomuto modelu přistupují autoři Hindls, Kaňoková, Novák [6] pomocí klasického 

modelu nebo také pomocí Boxovy-Jenkinsovy metodologie.  
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3.2.7 Klasický model časové řady 

Klasický model vychází z dekompozice časové řady na čtyři složky, těmito složkami 

jsou dle autorů Hindlse, Kaňokové, Nováka [6]: 

 Trendová složka - jedná se o dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot 

analyzovaného ukazatele. Je výsledkem faktorů, které dlouhodobě působí stejným 

směrem např. technologie výroby, demografické podmínky, podmínky na trhu 

apod. 

 Sezónní složka - je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky. Tato 

odchylka se projevuje s periodicitou kratší než jeden rok. 

 Cyklická složka – jedná se o kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

vývoje (delší než jeden rok). Cykly jsou v ekonomických časových řadách 

způsobeny ekonomickými a neekonomickými faktory. V posledních letech se 

věnuje pozornost zejména technologickým, inovačním či demografickým cyklům. 

 Náhodná složka – jejím zdrojem jsou drobné, nepostižitelné příčiny. 

3.2.8 Trendová funkce 

Tradičním způsobem popisu trendu časové řady je dle autorů Hindlse, Kaňokové, 

Nováka [6] její vyrovnání nějakou matematickou funkcí. Dostaneme tímto souhrnnou 

informaci o charakteru tendence ve vývoji analyzovaného ukazatele v čase, rovněž můžeme 

modelovat další vývoj trendu v budoucnu. Ve výčtu trendových funkcí je možné nalézt jak 

jednoduché typy (přímka, exponenciála), kde odhad požadovaných parametrů je možné získat 

při použití regresní analýzy, tak složitější tvary trendu, kde je nutné využít modifikované 

statistické postupy. V případě, že trendová funkce je lineární v parametrech použije se metoda 

nejmenších čtverců, pokud se jedná o jednoduchou exponenciální trendovou funkci, lze použít 

metodu nejmenších čtverců až po provedení linearizující transformace [5]. 

Nejčastěji se využívají tyto trendové funkce [6]: 

 lineární trend, 

 parabolický trend, 

 exponenciální trend, 

 modifikovaný exponenciální trend, 

 logistický trend, 

 Gompertzova křivka. 
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Konstrukce předpovědi je jedním z nejdůležitějších úkolů analýzy časových řad. Pro 

konstrukci předpovědi časových řad se používají různé metody. V ekonomické praxi jsou 

nejčastěji používány metody extrapolace časových řad s využitím matematické statistiky. 

Podstata těchto extrapolačních metod spočívá v tom, že se studuje historie prognózovaného 

objektu a jeho zákonitosti vývoje v minulosti a přítomnosti se přenesou do budoucnosti. 

Metody založené na extrapolaci klasických modelů trendu tedy vycházejí z deterministického 

principu, podle něhož budoucnost vyplývá z přítomnosti a jsou sestavovány na základě 

předpokladu neměnnosti nebo alespoň relativní stability existujících tendencí vývoje 

zkoumaného jevu [15]. Při sestavení předpovědí je snaha získat prognózu, která by byla 

dostatečně přesná. Jde tedy o to, jak sestrojit předpověď, která povede k nízké odchylce od 

skutečnosti. Jednou z možností, jak sestavit předpověď je metoda bodových odhadů. Bodová 

předpověď je hodnota, která představuje náš odhad časové řady v jistém stanoveném 

budoucím okamžiku. Konkrétní číslo, bodová předpověď může být však zatížena určitou 

chybou. Často se proto využívají intervalové předpovědi, tzv. stochastické 

(pravděpodobnostní) intervalové předpovědi [5]. 

Jde o sestavení předpovědního intervalu, to znamená, že se hledá (1-a ) ×100%ní 

předpovědní interval, jenž udává dolní a horní mez, mezi nimiž bude ležet skutečná hodnota. 

Další metodou konstrukce předpovědi jsou kvalitativní předpovědní metody. Kvalitativní 

předpovědní metody jsou obvykle založeny na názoru odborníků a mají proto subjektivní 

charakter. Jedná se o tzv. expertní odhady. Tyto metody se používají v případě, kdy nejsou k 

dispozici historická data [8]. 

Dle autorů Hindlse, Kaňokové, Nováka [6] je nejběžnějším nástrojem odhadu 

parametrů metoda nejmenších čtverců, která je použitelná v případě, že zvolená trendová 

funkce je lineární.  

Lineární trendová funkce 

Autoři Hindls, Kaňoková, Novák [6] uvádějí, že lineární trendová funkce má tvar: 

Tt = a0 + a1 * t, kde a0 a a1 jsou neznámé parametry a t je časová proměnná t=1,2,…,n. 

K odhadům parametrů a0,  a1 se používá metoda nejmenších čtverců, která dává nejlepší 

nevychýlené odhady. V souladu s technikami přímkové regrese dostaneme tyto dvě rovnice 

[6]: 

  tn aayt ˆˆ 10
* ,                 taay tt

t

2

10 ˆˆ  (6) 

Řešením rovnic budou vztahy pro odhady parametrů a0 a a1. 
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Symbolem ∑ se vždy rozumí součet přes t od 1 do n. 

Rovnice odhadované trendové přímky má tvar: taaT t
*ˆˆˆ
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  (8) 

Získáme tak bodové předpovědi. 

Vývoj budoucí hodnoty v čase lze určit také pomocí předpovědního intervalu, jedná se 

o tzv. stochastickou intervalovou předpověď. [5] Pro výpočet trendové přímky je tvar 

intervalové předpovědi hodnoty Tp v čase P (P>n) dán obecným vztahem [6]: 
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Základní kritéria pro volbu modelu trendu 

Při věcně ekonomické analýze údajů časové řady je možné posoudit, zda je funkce 

časové řady klesající nebo rostoucí. Analýza při použití věcně ekonomických kritérií většinou 

umožní poodhalit základní tendence ve vývoji analyzovaného ukazatele jen v hrubých rysech 

[5]. 

Další možností je vizuální analýza grafu zobrazené časové řady. Nebezpečí volby na 

základě vizuálního výběru spočívá v jeho subjektivitě. Jednotliví uživatelé mohou na základě 

rozboru grafické analýzy téže časové řady dojít k různým závěrům o volbě adekvátního typu 

trendové křivky. [8] Rysy subjektivity a neúplnosti dosud uvedených kritérií volby modelu 

trendu mohou vést uživatele k různým pochybnostem o správnosti svého rozhodnutí, proto je 

potřeba v tomto okamžiku vnést do rozhodovacího procesu i kritéria statistická [6]. 

Statistická kritéria pro modelování statistických řad bývají dělena na kritéria 

extrapolační a interpolační. Je tedy potřeba přihlédnout k tomu, zda je hlavním účelem 

modelování trendu pouze popis minulého vývoje ukazatele (interpolace), nebo zájem o 

konstrukci budoucího vývoje ukazatele (extrapolace) [11]: 
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 Kritéria interpolační – bývají založena na porovnávání součtu, nebo průměru čtverců 

odchylek empirických a teoretických hodnot. Tyto kritéria jsou tedy mírou 

„přilnavosti“ modelu ke skutečnosti. Menší součet čtverců indikuje lepší model. 

Dalším interpolačním pravidlem využívaným při rozhodování mezi lineárním, 

polynomickým a exponenciálním trendem je analýza diferencí analyzované řady. 

 Kritéria extrapolační - jsou používány, jak již bylo zmíněno výše, v případě, že 

smyslem modelování trendu časové řady je konstrukce extrapolačních prognóz 

budoucího vývoje. Nejčastější způsob využití extrapolačních kritérií je založen na 

simulaci. Simulace spočívá v tom, že z analyzované řady oddělíme určitou část 

pozorování a na vhodnost trendové funkce usuzujeme podle toho, jak dokáže 

extrapolovat tato pozorování. Podrobíme tedy model zkoušce schopnosti prognózovat. 

Jako míra prognostické kvality jsou často využívány koeficienty nesouladu mezi 

simulovanou předpovědí a již známou skutečností. Z celé řady těchto koeficientů je 

nejznámějším a nejpoužívanějším Thielův koeficient nesouladu [5]: 
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N je délka časové řady použitá pro odhad modelu (po zkrácení) 

D je zkrácení časové řady, tedy D = n-N 

Pj je extrapolace na j období dopředu, a to modelem odhadnutým na základě prvních N 

pozorování časové řady. [6] 

Pro přímé použití se pak doporučuje veličina [5]: 

   (12) 

Tuto veličinu můžeme interpretovat jako relativní chybu extrapolace, která je udávána 

v procentech a lze pomocí ní porovnávat různé modelové situace. Pokud se hodnota 

koeficientu pohybuje v rozmezí 3-5 %, pak je chyba předpovědi považována za malou a 

posuzovaný model může být dobrým nástrojem pro tvorbu předpovědi [11]. Je - li koeficient 

v rozmezí 5–10 %, není další použití modelu pro extrapolace vyloučeno. Pokud je však 

100*
2T HT 
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koeficient větší než 10 %, bude nejspíše analyzovaný model pro kvalitní předpovědi 

nepoužitelný [6]. 
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4 Praktická část 

První část této kapitoly je věnována vymezení plánu prodeje v procesu finančního 

plánování, popsán je způsob, jakým společnost OVAK a. s. predikuje spotřebu vody pitné a 

odkanalizované. Následně je uveden vývoj spotřeby vody pitné a odkanalizované. Další 

významná část je věnována samotné analýze prodeje vody pitné a odkanalizované, zahrnující 

popis jednoduchých charakteristik časových řad, stanovení prognózy velikosti prodeje a 

ověření schopnosti vybraného modelu prognózovat. 

4.1 Proces finančního plánování v OVAK a.s. a vymezení významu plánu 

prodeje 

Pro společnost OVAK a.s. je finanční plán jedním z nástrojů aktivního řízení 

z ekonomického hlediska, působící na zlepšení výsledků. Pravidla pro tvorbu finančních 

plánů jsou v OVAK a.s. stanovena v interní normě SM/30 „Controllingové řízení – plány, 

rozpočty, reporting“. 

Z hlediska času se v OVAK a.s. zpracovávají dlouhodobé a krátkodobé finanční plány. 

Dlouhodobý strategický plán je sestavován na období šesti let a má charakter 

strategického řízení zejména prostřednictvím podnikových taktických cílů a politik. Jeho 

hlavní úkoly a cíle se promítají do plánů pro následující období. Střednědobý plán vychází z 

cílů společnosti a je rozpracován dle zásadních aktivit nutných k jejich zajištění, především v 

oblasti personální, výrobní, technické, obchodní a finanční. Dlouhodobý plán je sestaven 

z textové části (komentář) a z tabulkové části, jenž obsahuje plán produkce (obsahuje plán 

prodeje), výkaz zisku a ztráty, rozvahu, tabulku zdrojů a užití, plán investic. 

Krátkodobý operativní plán je sestavován na období jednoho roku a je podložen 

dílčími rozpočty. Rozpočty jsou konkretizovány do měsíců, úroveň jejich detailu je úzce 

spjata s požadavky na reporting. 

Dle úrovně řízení se zpracovávají následující krátkodobé operativní plány: 

 Vnitropodnikové rozpočty - rozpočty jednotlivých vnitropodnikových útvarů (provozy, 

střediska, správní režie atd.) nebo dílčích činností. 

 Podnikové rozpočty - rozpočet sestaven za OVAK a.s. jako celek, jsou v něm 

agregovány veškeré dílčí plány a rozpočty. 
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V OVAK a.s. se zpracovávají zejména tyto dílčí plány: rozpočet nákladů a výnosů, 

plán investic, plán oprav, plán nákladů na opravy a údržbu, plán nákladů na energie, plán 

osobních a mzdových nákladů, plán na školení, plán odpisů, plán nákladů na telekomunikace, 

na projekty, opravných položek, plán prodeje, plán vody vyrobené, atd. Všechny dílčí plány 

společnosti pak ústí do plánu výkazu zisku a ztráty, rozvahy, plánu tabulky produkce 

(obsahuje plán prodeje), plánu zdrojů a užití. Tvorba krátkodobého finančního plánu pro 

následující rok začíná přibližně v červenci aktuálního roku, upřesnění probíhá v průběhu 

běžného roku (aktualizace plánu na základě dosavadní skutečnosti a plánu na následující 

období). Sestavování plánu probíhá v jednotlivých etapách a verzích. Krátkodobý finanční 

plán pro následující rok je schválen představenstvem společnosti, a to zpravidla v říjnu 

aktuálního roku. 

Plán produkce obsahuje „plán prodeje vody pitné a odkanalizované v m3“ resp. 

odhady budoucí spotřeby vody pitné a odkanalizované v naturálních (nepeněžních) 

jednotkách, ceny VaS v Kč/m3, dále obsahuje odhady objemu vody vyrobené, nakoupené a 

vody nefakturované a ztrát vody. Plán produkce je východiskem pro sestavení plánu nákladů 

a výnosů, struktury finančních toků atp. Budoucí tržby za vodné a stočné jsou dány součinem 

předpokládaných spotřeb vody pitné a odkanalizované a ceny VaS. Plán produkce se 

sestavuje za rok i v měsíčním členění. 

Při plánování prodeje se v OVAK a.s. vychází: 

 Z analýzy spotřeb předchozích let, analyzují se trendy meziročních poklesů vody pitné a 

odkanalizované, využívají se výpočty předpokládané roční spotřeby v Zákaznickém 

informačním systému. Výpočet předpokládané spotřeby vychází z průměrné skutečné 

denní spotřeby v období posledních 365 dní pro každé odběrné místo. 

 Přihlíží se k vnějším informacím (obecné ekonomické prognózy, hospodářská situace 

regionu). 

 Z výsledků vlastních marketingových prognóz a studií. Jedná se zejména o analýzu 

největších odběratelů (dále také TOP odběratelů), o analýzu spotřeby měsíčně odečítaných 

odběrných míst, spotřeby domácností, z dotazníků TOP odběratelů a starostů městských 

obvodů. V průběhu roku společnost OVAK a. s. každý měsíc sleduje, porovnává a 

vyhodnocuje spotřeby TOP odběratelů v rámci časových řad. Čím lépe společnost 

odhadne jejich chování v průběhu roku, tím přesněji predikuje prodeje. Neplánované 

snížení nebo ukončení spotřeby jakéhokoliv podnikatelského subjektu může mít pro 

společnost nežádoucí následky. S cílem minimalizovat tyto nepředvídatelné situace, 
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organizuje společnost na konci každého roku setkání se svými největšími odběrateli, 

v rámci kterého se diskutují předpokládané spotřeby odběratelů v  následujícím období. 

 Zákaznické oddělení poskytuje informace o počtu nově napojených OM, zrušených OM, o 

počtu zálohových OM, informace týkající se vystavení dobropisů či fakturovaných úniků 

vody (zakládání nových firem, útlum stávajících, prošetřování napojení odběratelů na 

kanalizaci, atd.). 

 Investiční oddělení informuje o investičních akcích, které mohou ovlivnit spotřebu 

vodného a stočného. 

 Dále se vychází ze schváleného harmonogramu odečtů (pro účely měsíčního rozpisu). 

Cena vodného a stočného je stanovena v souvislosti s předpokládaným vývojem 

inflace, spotřeby vody pitné a odkanalizované, v souladu s potřebami společnosti, s 

investičním rozvojem a v souladu se změnami legislativy s přihlédnutím k sociální únosnosti. 

Plánované kalkulace ceny vodného a stočného jsou vypracovány v souladu s předpisy a 

pravidly pro věcné usměrňování cen. 

Plán výkazu zisku a ztráty vychází z dílčích plánů a z vnitropodnikových rozpočtů 

nákladů a výnosů, sestavuje se v účelovém členění a je rozepsán na měsíce. 

Plánovaná rozvaha vychází z poslední skutečné rozvahy, do níž jsou zapracovány 

všechny změny vyplývající z plánu výkazu zisku a ztráty, z plánu investic a dalších dílčích 

rozpočtů a plánů mající vliv na výši aktiv a pasiv při zohlednění dalších okolností (vývoj 

podniku, vnější okolí, legislativa atd.). Plánovaná rozvaha je sestavována v ročním i měsíčním 

vyjádření. 

Plán zdrojů a užití je sestavován z výše uvedených rozpočtů, a to zpravidla v ročním 

vyjádření. 

Plán prodeje je v OVAK a.s. východiskem pro sestavení dílčích částí finančního plánu 

a co možná nejpřesnější odhad budoucích prodejů je klíčový, což je však nelehký úkol. Odhad 

velikosti budoucího prodeje VaS je zásadní pro správné stanovení ceny vodného a stočného a 

tím i pro plánování výše tržeb a výdajů a dosažení požadovaného zisku v následujícím 

období. Význam co nejpřesnější prognózy velikosti prodeje vodného a stočného podtrhuje 

fakt, že při vysokém podílu fixních nákladů je cena vodného a stočného po celý rok neměnná. 

Vzhledem k důležitému postavení prognózy budoucího vývoje prodeje vody pitné a 

odkanalizované při plánování ve společnosti OVAK a.s. je v následující části této práce 

analyzována časová řada prodeje vody pitné a odkanalizované a na základě poznatků o 
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chování časové řady je stanovena prognóza velikosti prodeje VaS ve společnosti OVAK a.s. 

[7]. 

4.2 Vývoj spotřeby vody pitné a odkanalizované 

Trend vývoje spotřeby vody pitné i vody odkanalizované má neustále mírně klesající 

tendenci jak u domácností, tak u podnikatelských subjektů. 

Jedním z hlavních aspektů ovlivňujících spotřebu pitné vody je ekonomický stav 

společnosti a životní úroveň obyvatel daného regionu. Spotřeba pitné vody je úzce spjata také 

s cenou VaS. Historicky nízká a po dlouhou dobu neměnná cena za VaS nevyžadovala po 

spotřebitelích ekonomické chování [21]. 

Poklesy spotřeby VaS u obyvatelstva 

Postupné zvyšování ceny VaS stimuluje obyvatele ke snižování spotřeby vody. 

S rostoucí kupní silou probíhá postupná výměna starých spotřebičů za moderní a úspornější. 

Ke snížení spotřeby přispívá také pokles počtu obyvatel. Řada obyvatel Ostravy si staví 

individuální bydlení mimo město nebo v důsledku relativně vysokého znečištění životního 

prostředí opouští aglomeraci alespoň v době volna. Město není běžnou turistickou destinací, 

čímž nedochází ke kompenzaci spotřeby. Výše uvedené faktory měly za následek výrazný 

pokles spotřeby vody. Od roku 1993, do roku 2013 se snížila spotřeba vody u obyvatelstva 

téměř na poloviční hodnoty. Spotřeba pitné vody na obyvatele se pohybuje ve výši 100,10 

litrů/den, viz obrázek č. 4. [21]. 
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Obr. 4: Spotřeba pitné vody na obyvatele (litr/den). Modifikováno podle: [18] 

Poklesy spotřeby VaS u podnikatelských subjektů 

Razantní pokles spotřeby vody u průmyslových subjektů byl způsoben 

restrukturalizací dříve významného průmyslového odvětví, zejména hornictví a hutnictví 

v 90. letech 20. století (zastavení těžby černého uhlí a hluboký pokles objemu produkce 

hutnictví, těžkého strojírenství a chemie). Těžký průmysl byl jen pomalu nahrazován 

kvalitativně novou produkcí ve stejných průmyslových odvětvích nebo později rozvojem 

lehkého průmyslu v důsledku příchodu nových investorů. V polovině prvního desetiletí 21. 

století, vlivem celosvětově obnovené poptávky po oceli, hutnických výrobcích a primárních 

surovinách, průmyslový i ekonomický význam Ostravy opět posílil a přilákal nové 

průmyslové i developerské investory. Tomu napomohlo i zlepšení dopravní infrastruktury 

(dálnice D 47 a rekonstrukce železničního koridoru). Nové, nebo restrukturalizované výroby 

jsou však přísně nákladově řízeny a nelze počítat s nárůstem spotřeby pitné vody s výjimkou 

některých potravinářských výrob (pivovar). Ve většině případů jsou výroby málo náročné na 

spotřebu vody již svou podstatou [21]. 

Faktory ovlivňující budoucí vývoj spotřeby VaS: 

Budoucí spotřeba vody pitné a odkanalizované se bude vyvíjet zejména v závislosti na 

následujících faktorech: 

 na rostoucí poptávce po vodě v závislosti na hospodářském růstu regionu a zvyšující se 

životní úrovni obyvatel, 
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 na budování nových vodovodních a kanalizačních sítí, 

 na vývoji ceny VaS, 

 na zavádění na vodu úspornějšího zařízení, 

 na počtu zásobovaných obyvatel (demografický vývoj). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze jednoznačně odhadnout budoucí převažující 

trend ve spotřebě VaS. Ve střednědobém horizontu 5 - ti let lze uvažovat s dalším poklesem 

poptávky po vodě, a to jak u domácností, tak u průmyslových odběratelů [21]. 

V dlouhodobém období je možné očekávat, že poklesy u obyvatelstva by se měly 

postupně zastavit s ohledem na dosažení určitého „hygienického“ minima odběru. Určitou 

stabilizaci do spotřeb domácností by mohl vnést pozitivní demografický vývoj obyvatel 

v příštích letech a nárůst dočasných spotřebitelů, jako studentů či dělníků některých profesí. 

V případě stočného by mělo dojít k růstu díky připojení dalších obyvatel ke kanalizační síti. U 

průmyslových subjektů lze očekávat stagnující spotřebu [18]. 

4.3 Analýza prodeje vody pitné a odkanalizované 

4.3.1 Vymezení rozsahu analýzy 

Předmětem bude analýza prodeje dvou hlavních produktů, a to prodeje vody pitné a 

odkanalizované za roky 2003–2013, v tis. m3, v souhrnu za obyvatele i průmyslové subjekty. 

Prodej vody pitné a odkanalizované je z pohledu celkových prodejů významný, dohromady 

tvoří víc jak 90 % tržeb společnosti OVAK a.s. Struktura tržeb v roce 2013 je zobrazena 

v obrázku č. 5 a její číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tab. 4: Struktura tržeb v roce 2013. [21] 

Tržby za rok 

2013 v tis. Kč v % 

vodné 490 418 47 % 

stočné 491 105 47 % 

ostatní 68 660 6 % 

celkem 1 050 183 100 % 
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Obr. 5: Struktura tržeb v roce 2013 

Definovaný časový interval prodejů VaS je stanoven na rok. Pro vybrané roky budou 

sestaveny jednoduché charakteristiky intervalové časové řady vody pitné a odkanalizované. 

Spolu s grafem byla získána orientační představa o charakteru procesu, který časová řada 

reprezentuje. Na základě informací o charakteru tendence ve vývoji prodeje VaS bude 

vybrána vhodná kvantitativní statistická metoda pro konstrukci předpovědi. Předpověď 

prodeje bude stanovena pro rok 2014 a pro rok 2015, a to bodovou a zároveň intervalovou 

předpovědí. 

4.3.2 Jednoduchá charakteristika časových řad 

K orientačnímu posouzení základních vlastností časových řad prodejů VaS v letech 

2003 – 2013 jsou využity elementární charakteristiky (viz tabulka č. 5 a 6) jako je 1. diference 

(meziroční přírůstky či poklesy produkce), 2. diference, tempo růstu, meziroční změny v %. 

Pro ukazatele jsou vypočteny průměrné hodnoty (aritmetický průměr). Tendence vývoje 

produkce VaS je dokreslena graficky (viz obrázek č. 6 a 7). 
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Tab. 5: Jednoduché charakteristiky časových řad – voda pitná 

rok prodej 

1. diference 
absolutní 
meziroční 

změna 

2. 
diference 

tempo 
růstu/poklesu 

meziroční 
změny v % 

2 003 20 429 - - - - 

2 004 19 821 -608 - 0,97024 -3,0 % 

2 005 19 286 -535 73 0,97301 -2,7 % 

2 006 19 048 -238 297 0,98766 -1,2 % 

2 007 18 719 -329 -91 0,98273 -1,7 % 

2 008 17 890 -829 -500 0,95571 -4,4 % 

2 009 17 316 -574 255 0,96792 -3,2 % 

2 010 16 732 -584 -10 0,96627 -3,4 % 

2 011 16 789 57 641 1,00341 0,3 % 

2 012 16 227 -562 -619 0,96653 -3,3 % 

2 013 16 112 -115 447 0,99291 -0,7 % 

průměr 18 034 -467 6 0,97483 -2,3 % 

součet 198 369 - - - - 

 

 
Obr. 6:Vývoj prodeje vody pitné v letech 2003 – 2013 

Z tabulky č. 5, která je uvedena výše, je patrný klesající trend prodeje pitné vody. 

Tendence vývoje je relativně stabilní. Průměrný meziroční pokles je ve výši - 467 v tis. m3, 

což je v procentním vyjádření - 2,3 %. Klesající trend prodeje pitné vody je dobře viditelný 

také z obrázku č. 6. Průměrný roční prodej pitné vody je ve sledovaných letech ve výši 18 034 

tis. m3. 
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Tab. 6: Jednoduché charakteristiky – voda odkanalizovaná 

rok prodej 

1. diference 
absolutní 
meziroční 

změna 

2. 
diference 

tempo 
růstu/poklesu 

meziroční 
změny v % 

2003 18 601   -     

2004 18 448 -153   0,99177 -0,8 % 

2005 17 933 -515 -362 0,97208 -2,8 % 

2006 17 885 -48 467 0,99732 -0,3 % 

2007 17 526 -359 -311 0,97993 -2,0 % 

2008 17 144 -382 -23 0,97820 -2,2 % 

2009 16 341 -803 -421 0,95316 -4,7 % 

2010 15 854 -487 316 0,97020 -3,0 % 

2011 15 966 112 599 1,00706 0,7 % 

2012 15 374 -592 -704 0,96292 -3,7 % 

2013 15 238 -136 456 0,99115 -0,9 % 

průměr 16 937 -336 -200 0,98038 -2,0 % 

součet 186 310 - - - - 

 

 

Obr. 7: Vývoj prodeje odkanalizované vody v letech 2003- 2013 

Z tabulky č. 6 je patrné, že trend prodeje vody odkanalizované kopíruje trend prodeje 

vody pitné. Tendence vývoje je relativně stabilní, stejně jako tomu bylo i u vody pitné. 

Průměrný meziroční pokles činí - 336 v tis. m3, což v procentním vyjádření je - 2,0 %. Trend 

prodeje odkanalizované vody je také patrný z obrázku č. 7. Průměrný roční objem prodeje ve 

sledovaných letech je ve výši 16 937 tis. m3. 
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4.3.3 Prognóza prodeje vody pitné a odkanalizované 

Pro konstrukci předpovědi prodeje vody pitné a odkanalizované v roce 2014 a 2015 

byla použita metoda nejmenších čtverců. Výběr této metody je dán lineárním trendem vývoje 

prodeje VaS. 

Dle střednědobého plánu společnosti OVAK a.s. se ve střednědobém horizontu 

předpokládá relativně stabilní tendence vývoje prodeje. Očekává se, že mírné poklesy prodeje 

budou nadále pokračovat. Shodné tendence vývoje potvrzuje také zpráva o stavu vodního 

hospodářství České republiky, zpracovaná Ministerstvem zemědělství ČR, kde v kapitole 

„Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu“ je analyzován klesající trend v množství 

fakturované vody v předchozích letech, přičemž pro následující období je predikováno další 

snižování spotřeby jak domácností, tak ostatních odběratelů (podnikatelských subjektů) [19], 

[22]. 

Bodová předpověď prodeje VaS pro rok 2014 a 2015 

Tab. 7: Výpočetní tabulka-pitná voda (bodová předpověď) 

rok t yt yt*t t2 

 
 

2003 1 20 429 20 429 1 20 283 

2004 2 19 821 39 642 4 19 833 

2005 3 19 286 57 858 9 19 383 

2006 4 19 048 76 192 16 18 933 

2007 5 18 719 93 595 25 18 483 

2008 6 17 890 107 340 36 18 034 

2009 7 17 316 121 212 49 17 584 

2010 8 16 732 133 856 64 17 134 

2011 9 16 789 151 101 81 16 684 

2012 10 16 227 162 270 100 16 234 

2013 11 16 112 177 232 121 15 784 

součet 66 198 369 1 140 727 506 198 369 

průměr 6 18 034 103 702 46 18 034 

Tab. 8: Výpočetní tabulka-pitná voda (bodová předpověď) pro roky 2014 a 2015 

2 014 12 15 334 bodová předpověď 

2 015 13 14 884 bodová předpověď 

 

T t
ˆ
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Rovnice odhadované trendové přímky 

        taaT t
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T *13 = 14884 
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ty aa *ˆˆ 10
  = 18034-(-450)*6 = 20 733 

 

Obr. 8: Vývoj prodeje pitné vody v letech 2003- 2013 skutečnost a odhad let 2014 a 2015 

Odhady vyrovnaných hodnot trendu T t
ˆ v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v posledním sloupci tabulky č. 7. Na základě extrapolace trendové přímky byly získány 

předpovědi pro rok 2014 ve výši 15 334 tis. m3, pro rok 2015 ve výši 14 884 tis. m3, které 

jsou uvedeny také v tabulce č. 8. Jak je patrné také z obrázku č. 8 a rovnice odhadované 

trendové přímky, objem prodané pitné vody bude i nadále klesat. 
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Tab. 9: Výpočetní tabulka - voda odkanalizovaná (bodová předpověď) 

rok t yt yt*t t2 

 
 

2003 1 18 601 18 601 1 18 767 

2004 2 18 448 36 896 4 18 401 

2005 3 17 933 53 799 9 18 035 

2006 4 17 885 71 540 16 17 669 

2007 5 17 526 87 630 25 17 303 

2008 6 17 144 102 864 36 16 937 

2009 7 16 341 114 387 49 16 571 

2010 8 15 854 126 832 64 16 205 

2011 9 15 966 143 694 81 15 839 

2012 10 15 374 153 740 100 15 473 

2013 11 15 238 167 618 121 15 107 

součet 66 186 310 1 077 601 506 186 310 

průměr 6 16 937 97 964 46 16 937 

Tab. 10: Výpočetní tabulka-odkanalizovaná voda (bodová předpověď)pro roky 2014 a 2015 

2 014 12 14 741 bodová předpověď 

2 015 13 14 375 bodová předpověď 

Rovnice odhadované trendové přímky: 

taaT t
*ˆˆˆ
10

  

 36619133ˆ
12

T *12 = 14 741 
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13

T *13 = 14 375 
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Obr. 9: Vývoj prodeje odkanalizované vody: 2003–2013 skutečnost, 2014 a 2015 předpověď 

Odhady vyrovnaných hodnot trendu T t
ˆ v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v posledním sloupci tabulky č. 9. Na základě extrapolace trendové přímky byly získány 

předpovědi pro rok 2014 ve výši 14 741 tis. m3, pro rok 2015 ve výši 14 375 tis. m3, které 

jsou uvedeny také v tabulce č. 10. Stejně jako u vody pitné i zde je odhadován meziroční 

pokles prodeje odkanalizované vody, který je patrný také z obrázku č. 9. 

Intervalová předpověď prodeje VaS pro rok 2014 a 2015 

Protože bodová předpověď může být zatížena určitou chybou, je stanovena předpověď 

také v intervalu, v němž lze s vysokou pravděpodobností očekávat budoucí objem prodeje 

VaS. Jedná se o stochastické (pravděpodobnostní) intervalové předpovědi. Předpovědní 

interval je zkonstruován s 90% spolehlivostí (při α=0,10). Předpovědním intervalem je 

stanovena dolní a horní mez, mezi nimiž bude pravděpodobně ležet skutečná hodnota. 

    gtTTgtT PPPPt
snsn **2

2
_**2

2 11
ˆˆ 


 

 TTT PPP
ˆˆ       

kde  2
2/1




nt 
 je   100*2/1   % kvantil t o n-2 stupních volnosti 

  100*2/1   % = (1-(0,01/2))*100=95 
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Při zvolené hodnotě α=0,10 bude předpovědní interval zkonstruován s 90% 

spolehlivostí, n-2 je 9, takže dle tabulek kvantilů t-rozdělení je t0,95[9]=1,833 Statistické 

tabulky z publikace Hinds, Kaňoková, Novák. Při dosazení hodnot (z tabulky č. 11 a č. 12) do 

vzorců je vypočtena přípustná chyba předpovědi a je stanoven pravděpodobnostní interval. 

Intervalová předpověď pro pitnou vodu 

Tab. 11: Výpočetní tabulka – voda pitná (intervalová předpověď) 

rok t yt yt*t t2 T´ t yt
2 T´t2 

2003 1 20 429 20 429 1 20 283 417 344 041 411 398 245 

2004 2 19 821 39 642 4 19 833 392 872 041 393 350 774 

2005 3 19 286 57 858 9 19 383 371 949 796 375 708 090 

2006 4 19 048 76 192 16 18 933 362 826 304 358 470 193 

2007 5 18 719 93 595 25 18 483 350 400 961 341 637 084 

2008 6 17 890 107 340 36 18 034 320 052 100 325 208 762 

2009 7 17 316 121 212 49 17 584 299 843 856 309 185 227 

2010 8 16 732 133 856 64 17 134 279 959 824 293 566 479 

2011 9 16 789 151 101 81 16 684 281 870 521 278 352 519 

2012 10 16 227 162 270 100 16 234 263 315 529 263 543 346 

2013 11 16 112 177 232 121 15 784 259 596 544 249 138 961 

součet 66 198 369 1 140 727 506 198 369 3 600 031 517 3 599 559 680 

průměr 6 18 034 103 702 46 18 034     

 

Výpočet intervalové předpovědi pro prodej pitné vody-rok 2014 
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Přípustná chyba předpovědi Δ=1,833*228,97*1,190874=500 

 TTT PPP
ˆˆ = 158341533414834500153341533450015334   

90% pravděpodobnostní interval 15834;14834
12
T  

Výpočet intervalové předpovědi pro prodej pitné vody-rok 2015 
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Přípustná chyba předpovědi Δ=1,833*228,97*1,239501=520 

 TTT PPP
ˆˆ = 154041488414364520148841488452014884   

90% pravděpodobnostní interval 15404;14364
13
T  

Z analyzovaných dat je patrné, že v roce 2014 se bude výše prodeje pitné vody 

pohybovat v hodnotách 15 334  500 tis m3. Přípustná chyba předpovědi je tedy Δ=500 tis. 

m3. V roce 2015 bude výše předpokládaného prodeje dosahovat hodnoty 14884   520 tis. m3, 

takže přípustná chyba předpovědi bude Δ=520 tis. m3. 

 

Intervalová předpověď pro odkanalizovanou vodu 

Tab. 12: Výpočetní tabulka – voda odkanalizovaná (intervalová předpověď) 

rok t yt yt*t t2 T´ t yt
2 T´t2 

2003 1 18 601 18 601 1 18 767 345 997 201 352 208 820 

2004 2 18 448 36 896 4 18 401 340 328 704 338 605 500 

2005 3 17 933 53 799 9 18 035 321 592 489 325 270 079 

2006 4 17 885 71 540 16 17 669 319 873 225 312 202 556 

2007 5 17 526 87 630 25 17 303 307 160 676 299 402 932 

2008 6 17 144 102 864 36 16 937 293 916 736 286 871 207 

2009 7 16 341 114 387 49 16 571 267 028 281 274 607 381 

2010 8 15 854 126 832 64 16 205 251 349 316 262 611 453 

2011 9 15 966 143 694 81 15 839 254 913 156 250 883 424 

2012 10 15 374 153 740 100 15 473 236 359 876 239 423 294 

2013 11 15 238 167 618 121 15 107 232 196 644 228 231 063 

součet 66 186 310 1 077 601 506 186 310 3 170 716 304 3 170 317 710 

průměr 6 16 937 97 964 46 16 937     

Výpočet intervalové předpovědi pro prodej odkanalizované vody-rok 2014 
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Přípustná chyba předpovědi Δ=1,833*210,45*1,190874=459 
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 TTT PPP
ˆˆ = 152001474114282459147411474145914741   

90% pravděpodobnostní interval 15200;14282
12
T  

Výpočet intervalové předpovědi pro prodej odkanalizované vody-rok 2015 
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Přípustná chyba předpovědi Δ=1,833*210,45*1,239501=478 

 TTT PPP
ˆˆ = 148531437513897478143751437547814375   

90% pravděpodobnostní interval 14853;13897
13
T  

V roce 2014 se bude výše předpokládaného prodeje odkanalizované vody pohybovat 

ve výši 14 741   459 tis. m3, přípustná chyba předpovědi tedy je Δ=459 tis. m3. V roce 2015 

se pak bude výše předpokládaného prodeje odkanalizované vody pohybovat ve výši 14375   

478 tis. m3, neboli přípustná chyba předpovědi je Δ=478 tis. m3. 

Zkouška schopnosti modelu pro prognózování 

Pro ověření schopnosti výše využitých metod prognózovat prodeje vody pitné a 

odkanalizované bude využit Thielův koeficient nesouladu. 

Pro vodu pitnou: 

Tab. 13: Výpočet Thielova koeficientu nesouladu pro vodu pitnou 

rok yt Pj yt-Pj (yt-Pj)2 yt2 

2003 20 429         

2004 19 821         

2005 19 286         

2006 19 048         

2007 18 719         

2008 17 890         

2009 17 316         

2010 16 732         

2011 16 789         

2012 16 227 16 037 190 35 962,9 263 315 529,0 

2013 16 112 15 555 557 309 939,6 259 596 544,0 

součet       345 902,5 522 912 073,0 
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Výpočet: 

 

 

Relativní chyba extrapolace: 572,2100*000661,0100*
2

 T HT  % 

Z Thielova koeficientu nesouladu pro vodu pitnou je patrné, že chyba předpovědi je 

jen malá a vybraný model predikce je vhodný pro tvorbu předpovědi. Relativní chyba 

extrapolace dosahuje hodnoty 2,572 % (viz tabulka č. 13). 

 Pro vodu odkanalizovanou 

Tab. 14: Výpočet Thielova koeficientu nesouladu pro vodu odkanalizovanou 

rok yt Pj yt-Pj (yt-Pj)2 yt2 

2003 18 601         

2004 18 448         

2005 17 933         

2006 17 885         

2007 17 526         

2008 17 144         

2009 16 341         

2010 15 854         

2011 15 966         

2012 15374 15 446 -72 5 164 236 359 876 

2013 15238 15 075 163 26 544 232 196 644 

součet       31 708 468 556 520 

Výpočet: 

 

 

Relativní chyba extrapolace: 823,0100*000068,0100*
2
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Hodnota Thielova koeficientu nesouladu je ve výši 0,823 %, což znamená, že chyba 

předpovědi je považována za malou a posuzovaný model může být dobrým nástrojem pro 

tvorbu předpovědi prodeje odkanalizované vody (viz tabulka č. 14). 
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5 Hodnocení návrhů 

V praktické části byla analyzována časová řada prodeje vody pitné a odkanalizované 

s využitím jednoduchých charakteristik časových řad. Na základě poznatků o chování časové 

řady byla stanovena bodová i intervalová prognóza velikosti prodeje vody pitné a 

odkanalizované pro rok 2014 a 2015, a to pomocí prognostické metody – modelování časové 

řady, aplikována byla metoda nejmenších čtverců. Pro potvrzení správnosti výběru modelu 

trendu bylo využito grafické zobrazení časové řady, zároveň vhodnost výběru potvrdil rovněž 

provedený test schopnosti prognózovat, tzv. Thielův koeficient nesouladu. 

Z vypočtené charakteristiky časových řad vody pitné a odkanalizované je evidentní 

meziroční pokles, což je viditelné i z grafické vizualizace. Průměrný meziroční pokles za 

období 2003 – 2013 činí u stočného -336 tis. m3, což je - 2 % a u vodného - 467 tis m3, což 

v procentuálním vyjádření činí - 2,3 %. Tendence vývoje je relativně stabilní. Protože je trend 

vývoje prodeje vodného a stočného lineární, byla pro konstrukci předpovědi prodeje v letech 

2014 a 2015 použita metoda nejmenších čtverců, a to jak bodovou předpověď, tak 

intervalovou předpověď. 

Na základě extrapolace trendové přímky byly získány bodové předpovědi prodeje 

pitné vody pro rok 2014 ve výši 15 334 tis. m3, pro rok 2015 ve výši 14 884 tis. m3, objem 

prodané pitné vody dle predikce bude i nadále klesat. Pro vodu odkanalizovanou byly 

stanoveny bodové předpovědi pro rok 2014 ve výši 14 741 tis. m3, pro rok 2015 ve výši 

14 375 tis. m3. Stejně jako u vody pitné i zde je odhadován meziroční pokles prodeje 

odkanalizované vody. 

Protože bodová předpověď může být zatížena určitou chybou, byla stanovena 

předpověď také v intervalu, v němž lze s vysokou pravděpodobností očekávat budoucí objem 

prodeje VaS. Dle intervalové předpovědi stanovené s využitím zmiňovaných matematicko-

statistických metod bylo vypočteno, že výše předpokládaného prodeje pitné vody bude v roce 

2014 ve výši 15 334   500 tis. m3, a v roce 2015 ve výši 14 884   520 tis. m3. 

Předpokládanou výši prodeje odkanalizované vody je možné s největší pravděpodobností 

očekávat pro rok 2014 ve výši 14 741   459 tis. m3 a pro rok 2015 ve výši 14 375   478 tis. 

m3. Hodnota prognózovaná oddělením controllingu společnosti OVAK a. s. metodou 

expertního odhadu pro rok 2014 je pro vodu pitnou ve výši 15 788 tis. m3, což je v souladu 
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s vypočtenou hodnotou intervalové předpovědi, od vypočtené hodnoty bodové předpovědi se 

liší o 454 tis. m3. Hodnota prognózovaná oddělením controllingu společnosti OVAK a. s. pro 

vodu odkanalizovanou pro rok 2014 činí 14 808 tis m3, což je v souladu s intervalovou 

předpovědí a od vypočtené hodnoty předpovědi bodové se liší o 67 tis. m3. 

Metody prognózy velikosti prodeje pitné a odkanalizované vody byly podrobeny 

Thielovu koeficientu nesouladu, který hodnotí vhodnost použité metody. Na základě tohoto 

koeficientu bylo vyhodnoceno, že aplikovaná metoda prognózování má pouze malou relativní 

chybu extrapolace. Velikost relativní chyby pro vodné je 2,572 % a velikost relativní chyby 

extrapolace pro vodu odkanalizovanou je 0,863 %. Na základě vypočtených hodnot bylo 

usouzeno, že použitý model prognózování velikosti prodeje pitné a odkanalizované vody je 

vhodný. 

Zaměstnancům produkčního controllingu společnosti OVAK a. s. je doporučeno, aby 

využili kromě již používané subjektivní metody expertního odhadu také metodu extrapolace 

časových řad s využitím matematické statistiky, jako je aplikovaná bodová a intervalová 

předpověď a metody vhodně kombinovali. Je totiž vhodné, aby byly metody kombinovány a 

tím se vyloučilo co nejvíce chybných předpovědí budoucích prodejů vody pitné a 

odkanalizované. Aby se vyloučilo chybné zvolení modelu, je doporučeno pro kontrolu 

používat Thielův koeficient nesouladu, nebo jiný test vhodnosti vybraného modelu. Nezbytné 

je však nadále sledovat vývoj prodeje, neboť měnící se podmínky si mohou vynutit změnu 

používané metody. 

Pro aplikaci extrapolačních metod je nezbytné dostatečně analyzovat historii 

prognózovaného objektu, zákonitosti vývoje v minulosti a přítomnosti pak přenést do 

budoucnosti. 

Doporučení pro samotnou analýzu minulých prodejů v podmínkách OVAK a.s.: 

 analyzovat samostatně prodeje vody pitné a odkanalizované, a to vzhledem 

k vysokému podílu na celkových prodejích společnosti OVAK a.s., 

 stanovit délku retrospektivního pohledu ideálně jen za posledních několik období (cca 

10 let zpětně), 

 určit časový úsek pro sledování dat (dny, týdny, měsíce, roky), pro predikci VaS je 

vhodné roční sledování. 

Zaměstnanec, který bude tuto analýzu provádět, musí stanovit přiměřeně dlouhý 

časový úsek, za který bude analýzu provádět, aby tato analýza měla dostatečnou vypovídací 
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hodnotu a také vyšší přesnost vypočtené predikce. Na základě  vývoje analyzovaného 

ukazatele v čase a jeho charakteru, je pak možné modelovat vývoj tohoto trendu v budoucnu. 

V případě linearity trendu prodeje se použije metoda nejmenších čtverců. V dalším období je 

však nutné vždy testovat trend prodeje a v této souvislosti posoudit vhodnost zvoleného 

modelu trendu. Při ekonomické analýze je doporučováno posoudit trend časové řady a to jak 

pomocí statistických výpočtů, tak pomocí vizuální grafické analýzy. V proměnlivém tržním 

prostředí by měli zaměstnanci OVAK a.s. využívat tuto metodu pro predikci v krátkodobém 

časovém horizontu. 
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6 Závěr 

Pro budoucí finanční plánování a řízení má prognóza prodeje velký význam, a to 

z toho důvodu, že se od ní odvíjí plánování všech dalších neméně důležitých výkazů. 

S vědomím nejen zvláštního postavení plánu prodeje v procesu finančního plánování a 

řízení, ale i problematiky předpovědi velikosti prodeje, byl stanoven cíl této diplomové práce 

analyzovat časovou řadu prodeje pitné a odkanalizované vody s využitím jednoduchých 

charakteristik časových řad ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. a na základě 

poznatků o chování časové řady prognózovat velikosti prodeje vody pitné a odkanalizované 

pro rok 2014 a 2015.  

V rámci dílčích cílů byl popsán proces finančního plánování, přičemž byla pozornost 

zaměřena na důležité postavení plánu prodeje, který je východiskem pro sestavení dílčích 

částí finančního plánu. Míra přesnosti plánu prodeje se odráží v navazujících plánovaných 

finančních výkazech jako je Cash Flow, Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha. Pro společnost OVAK 

a.s. je prognóza prodeje klíčových produktů tj. vody pitné a odkanalizované jednou 

z důležitých aktivit. Finanční úsek potřebuje co nejpřesnější prognózu velikosti prodeje VaS, 

která je nezbytná pro správné nastavení ceny vodného a stočného a následně pro plánování 

tržeb s cílem zajištění zisku pro následující období. Význam co nejpřesnější prognózy 

velikosti prodeje vodného a stočného podtrhuje fakt, že cena vodného a stočného je vždy po 

celý rok neměnná, a to při vysokém podílu fixních nákladů.  

Prognózování je však velice obtížné, stojí proto zato, nalézt vhodné metody a 

techniky, které by tento problém pomohly vyřešit. V souladu s dalším dílčím cílem byly proto 

analyzovány metody a techniky predikce velikosti prodeje a byla provedena analýza časových 

řad prodeje vody pitné a odkanalizované. Jednoduché popisné charakteristiky časových řad 

společně s grafickým znázorněním umožnily získat základní představu o charakteru tendence 

ve vývoji prodeje VaS. Pro predikci prodeje VaS byla použita jedna z nejčastěji používaných 

metod, a to extrapolace časových řad s využitím matematické statistiky, kdy zákonitosti 

vývoje v minulosti se přenesou do budoucnosti. Pro stanovení prognózy byla použita metoda 

nejmenších čtverců z důvodu lineární trendové funkce, přičemž byla stanovena jak bodová, 

tak intervalová předpověď. S využitím Thielova koeficientu nesouladu bylo ověřeno, že 

aplikovaný model je dobrým nástrojem pro tvorbu předpovědi, neboť byla vykázána pouze 

malá chyba extrapolace, tj. do 2,5 %. 

Závěrem byly vyhodnoceny výsledky vypočtené bodové a intervalové předpovědi, 

které mohou být ve společnosti OVAK a.s. využity a zároveň bylo doporučeno používat 
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aplikovanou metodu pro predikci prodeje VaS. V současné době je v této společnosti 

využívaná metoda expertního odhadu pro prognózu velikosti prodeje VaS, která je založena 

na úsudku, intuici a názoru odborníků, tj. zaměstnanců controllingu. Tato metoda má však 

subjektivní charakter a může být proto zatížená určitou chybou, což může vést k různým 

pochybnostem o správnosti predikce. Z tohoto důvodu je vhodné používat i statistické 

metody. Stanovení předpovědi prodeje vody pitné a odkanalizované zároveň pomocí vhodné 

matematicko-statistické prognostické metody založené na extrapolaci časových řad pomůže 

společnosti OVAK a.s. zpřesnit budoucí prodeje. Konkrétně pro konstrukci predikce prodeje 

VaS pro roky 2014 a 2015 je vhodné aplikovat metodu nejmenších čtverců z důvodu 

lineárního vývoje prodeje VaS, kdy tendence ve vývoji jsou relativně stabilní. Pro praktické 

použití je doporučováno kombinovat aplikovanou metodu předpovědi a zároveň v současné 

době využívaný expertní odhad případně metody operativně měnit v návaznosti na měnící se 

podmínky. 
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Příloha č.1 

Tabulka č. 1: Největší odběratelé- pitná voda.[20.] 

P
o

řa
d

í 

IČ Název odběratele 
% k celkové 

fakturaci r. 

2012 

1. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s.  9,4% 

2. 00845451 Statutární město Ostrava 7,1% 

3. 27769127 RPG Byty, s.r.o. (byty OKD) 6,5% 

4. 00050806 Stavební bytové družstvo Vítkovice  4,7% 

5. 00050831 Stavební bytové družstvo Nová huť 3,9% 

6. 45192294 Mlékárna Kunín a.s. 2,1% 

7. 00051071 

Stavební bytové družstvo Hlubina  

Ostrava - Zábřeh 2,0% 

8. 25385691 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy 

s.r.o. 1,7% 

9. 45193258 ArcelorMittal Ostrava a.s. 1,5% 

10. 00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 0,9% 

11. 00408441 Stavební bytové družstvo Poruba 0,9% 

12. 61989100 VŠB - Technická univerzita Ostrava 0,9% 

13. 27804721 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 0,8% 

14. 00212423 

Vězeňská služba České republiky  

(věznice Heřmanice) 0,7% 

15. 26166453 

CTP Invest, spol. s r.o. 

(průmyslový park v Hrabové) 0,7% 

16. 00635162 

Městská nemocnice Ostrava,  

příspěvková organizace 0,6% 

17. 24240711 Pivovary Staropramen s.r.o. 0,6% 

18. 45193070 VÍTKOVICE, a.s. 0,5% 

19. 24790834 Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. 0,5% 

20. 27081028 

Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o. 

(Avion Shopping Park - Rudná ulice) 0,4% 
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Tabulka č. 2: Největší odběratelé- odpadní voda. [20.] 

P
o

řa
d

í 

IČ Název odběratele 
% k celkové 

fakturaci r. 

2012 

1. 45193410 Dalkia Česká republika, a.s.  9,9% 

2. 00845451 Statutární město Ostrava 7,3% 

3. 27769127 RPG Byty, s.r.o. (byty OKD) 6,1% 

4. 00050806 Stavební bytové družstvo Vítkovice  4,9% 

5. 00050831 Stavební bytové družstvo Nová huť 4,1% 

6. 45193258 ArcelorMittal Ostrava a.s. 4,0% 

7. 47675829 

OKK Koksovny, a.s.  

(stočné + koncentrované odpadní vody) 3,3% 

8. 45192294 Mlékárna Kunín a.s. 2,3% 

9. 00051071 

Stavební bytové družstvo Hlubina  

Ostrava - Zábřeh 2,1% 

10. 27801454 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 2,0% 

11. 25877950 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 1,9% 

12. 45193665 Město Vratimov (SMVAK a.s.) 1,3% 

13. 25385691 

Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy s.r.o. 1,1% 

14. 28914694 

Pivovary Staropramen a.s.  

(Pivovar Ostravar) 1,1% 

15. 00843989 Fakultní nemocnice Ostrava 1,0% 

16. 00408441 Stavební bytové družstvo Poruba 1,0% 

17. 61989100 VŠB - Technická univerzita Ostrava 0,9% 

18. 00298581 Obec Vřesina 0,8% 

19. 24790834 Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. 0,8% 

20. 26166453 

CTP Invest, spol. s r.o. 

(průmyslový park v Hrabové) 0,7% 

 


