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1 ÚVOD 

Ač chceme nebo ne, ekonomické otázky jsou nepostradatelnou součástí denního života. 

Veškeré ekonomické chování je jimi ovlivněno, ať už přímo či nepřímo. Právě makroekonomie 

se zabývá studiem těchto ekonomických otázek a jevů, proto je její důležitost nejen 

v současnosti tak zdůrazňována. Je užitečnou vědní disciplínou, jelikož veškeré ekonomické 

bytí všech spotřebitelů, chudých i bohatých, je determinováno pohyby úrokových měr, 

směnných kursů, míry inflace a jinými makroekonomickými proměnnými. 

V rámci studia projevů celkové výkonnosti určité země se setkáváme zejména se dvěma 

aspekty hrubého domácího produktu. Zaprvé, mnoho zemí je charakterizováno určitým 

trendem růstu hrubého domácího produktu. Druhým projevem jsou stále opakující se fluktuace 

hrubého domácího produktu okolo jeho dlouhodobého trendu. Tento jev se nazývá hospodářský 

cyklus a je jím ovlivněna celá řada ekonomických subjektů. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat vliv hospodářského cyklu na finanční 

výkonnost daného podniku za určité časové období. 

Diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. 

První kapitola je zaměřena na definování a charakteristiku teorií hospodářského cyklu. 

Pozornost bude zaměřena nejen na jeho zdroje, ale především na jeho projevy a dopady na 

ekonomické subjekty. 

Druhá kapitola bude věnována vývoji finanční situace daného podniku. Součástí této 

kapitoly bude zejména finanční analýza podniku a posouzení možného vlivu hospodářského 

cyklu na finanční výkonnost podniku. Jako případné metody finanční analýzy lze jmenovat 

především analýzu poměrovými ukazateli či horizontální nebo vertikální analýzu. Jelikož 

finanční analýza není cílem této práce a jedná se o pouhé nastínění finanční situace podniku 

sloužící pro další rozbor, bude tato část zpracována ve stručné podobě. 

Ve třetí kapitole bude proveden důkaz vlivu ekonomického cyklu na vybrané finanční 

proměnné dané společnosti. Z předchozí finanční analýzy bude vybráno několik reprezentantů, 

u kterých bude zkoumána jejich míra závislosti v souvislosti vývojem hospodářského cyklu. 

Metodou pro posouzení závislosti bude křížová korelace, aby bylo možné zjistit jednotlivá 

zpoždění daných proměnných. V rámci provedení jednotlivých pokusů o dokázání korelace 

mezi sledovaným finančním ukazatelem a vývojem ekonomiky budou mezi možnými hlavními 

představiteli makroekonomických veličin především hrubý domácí produkt v reálném 

vyjádření, míra inflace, nominální efektivní měnový kurz, nominální kurz eura nebo úroková 

míra poskytovaná podnikům. V případě neprokázání podstatného vlivu těchto 
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makroekonomický veličin na finanční výkonost podniku budou hledány další proměnné, jenž 

by lépe vysvětlovali závislost vývoje podniku na hospodářském cyklu.  

V rámci této kapitoly bude dále sestaven lineárně regresní model pro vybraný finanční 

ukazatel a významné makroekonomické proměnné. Model bude transformován veškerými 

příslušnými postupy, jenž jsou nezbytnou součástí správné ekonometrické analýzy. Poslední 

odstavce této práce budou věnovány interpretaci dosažených výsledků s přihlédnutím na vývoj 

finanční situace podniku. 
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2 TEORIE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU 

Tato kapitola bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů spojených s pojmem 

hospodářský cyklus. Dále budou rozvedeny jednotlivé teorie hospodářského cyklu, definovány 

souvislosti spjaté s opakovanými výkyvy ekonomické aktivity a následně budou stručně 

popsány projevy ekonomického cyklu v jednotlivých fázích. Tato kapitola bude zpracována 

převážně na základě výchozí literatury: Burda (2013), Czesaný (2006) a Jurečka (2013). 

2.1 Charakteristika základních pojmů 

Před samotným rozborem hospodářského cyklu je třeba nejdříve definovat základní 

makroekonomické pojmy. 

2.1.1 Hrubý domácí produkt 

Jedním z nejdůležitějších makroekonomických agregátů ekonomické výkonnosti země 

je hrubý domácí produkt. Hrubý domácí produkt (HDP) je tokovou veličinou, neboť je pomocí 

něj měřen výstup ekonomiky za určité časové období. Jsou známy 3 definice hrubého domácího 

produktu. 

„ Hrubý domácí produkt je součtem peněžních hodnot finálních statků a služeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými v dané zemi.“ , Jurečka 

(2013, s.8). V rámci této definice je třeba brát v úvahu, že HDP je vyjádřen v peněžních 

jednotkách a je tedy chápán jako součet hodnot vytvořené produkce. Dalším znakem této 

definice je, že do výpočtu HDP nejsou zahrnuty meziprodukty, aby nedošlo k jejich několika 

násobnému započtení. Součástí HDP jsou také produkty materiální i nemateriální povahy, které 

jsou vyprodukovány za určitou časovou jednotku, v tomto případě kalendářní rok. 

Následující dvě definice vychází z literatury Blanchard (2010), kde HDP je 

charakterizován jako suma hodnot přidaných v ekonomice za určité časové období. Pojmem 

přidaná hodnota, například firmou, je označován rozdíl hodnoty její produkce a hodnoty 

meziproduktů využitých v rámci této produkce. 

V rámci poslední definice, vycházející z téže literatury, je na HDP pohlíženo jako na 

součet příjmů ekonomických subjektů plynoucí z vlastnictví výrobních faktorů za určitý časový 

interval. 

Hrubý domácí produkt lze vyjádřit jako nominální a reálnou veličinu. Zatímco 

nominální HDP je vyjádřen v běžných cenách, což jsou ceny, které převládají na trhu v době, 

za kterou je HDP zjišťován, reálný HDP je vypočten ve stálých cenách, tj. cenách stanoveného 

výchozího období. 
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K měření HDP jsou využívány tři metody: 

 výdajová metoda, 

 důchodová metoda, 

 metoda založená na sumarizaci hodnot přidaných zpracováním. 

Cílem tohoto výkladu však není podrobný popis výpočtu HDP pomocí jednotlivých 

metod, ale stručná charakteristika základních pojmů potřebných pro další analýzu. Proto, 

v rámci studia hospodářského cyklu, bude přiblížen další významný pojem, a tím je růst HDP. 

2.1.2 Ekonomický růst 

Ekonomický růst lze chápat jako určitý rostoucí trend hrubého domácího produktu 

v čase. Je vypočítán jako změna reálného produktu ekonomiky za určité období. Matematicky 

lze tento vztah vyjádřit na základě vzorce (2.1), 

ý	 ů = − , (2.1) 

kde symbolem  je vyjádřen reálný produkt v daném roce a 	reálný produkt 

v předcházejícím roce. 

Míra ekonomického růstu neboli jeho rychlost je vyjádřena jako procentuální změna 

reálného produktu ekonomiky, k níž došlo v průběhu jednoho roku. Matematicky je vztah 

formulován vzorcem (2.2). 

í 	 éℎ 	 ů =
−

∙ 100. (2.2) 

 Ekonomický růst je rozdělen na extenzivní a intenzivní ekonomický růst. Zdrojem 

extenzivního ekonomického růstu jsou změny množství dostupných výrobních faktorů, tj. 

zvyšování počtu pracujícího obyvatelstva, akumulace kapitálu a využívání většího množství 

půdy či nerostného bohatství. Je-li zdrojem růstu reálného HDP intenzivnější využívání práce, 

půdy a kapitálu za současného neměnného množství těchto výrobních faktorů, pak je řeč 

o intenzivním ekonomickém růstu. 

2.1.3 Ekonomický cyklus 

Zatímco ekonomický růst lze chápat jako změnu potenciálního produktu, za 

ekonomický neboli hospodářský cyklus zle považovat změnu skutečného produktu země. 

Obecně jej lze charakterizovat jako krátkodobé kolísání agregátního výstupu ekonomiky okolo 

dlouhodobého vývojového trendu. Tato situace je zachycena obr. (2.1). 
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Obr. 2.1  Oscilace reálného produktu okolo je dlouhodobého trendu 

 

 
Zdroj: Burda, M.: Macroeconomics: A European Text, 2013 

 

2.2 Definice, fáze, trvání ekonomického cyklu 

„Hospodářský cyklus je soubor výkyvů agregátní ekonomické aktivity, aproximované 

hrubým domácím produktem v reálném vyjádření. Toto výkyvné chování ekonomické aktivity je 

předmětem teorie hospodářského cyklu. Zahrnuje existenci vzestupné a sestupné fáze 

ekonomické aktivity a vyjadřuje také opakovatelnost sekvencí jeho fází, které však nemají 

periodickou povahu“ (Czesaný, 2006, 20 s.). 

Ekonomický cyklus jako posloupnost pravidelně se opakujících období vzestupu, 

poklesu a stagnace makroekonomické aktivity lze rozdělit do čtyř následujících fází: 

 expanze (oživení, obnova), 

 vrchol, 

 kontrakce (sestupná fáze, recese, pokles), 

 dno. 

V rámci trvání hospodářského cyklu, zle rozlišovat jeho čtyři základní typy. 

Krátkodobá kolísání, vyvolaná zpravidla pohyby zásob, jsou známa jako Kitchinovy cykly 

s délkou trvání 3 až 5 let. Střednědobé Juglarovy cykly (7-11 let) jsou spojovány s periodickými 

výkyvy v investování do kapitálových statků.  Kuznetsovy cykly (15-25 let) jsou připisovány 

změnám v růstu populace a tím i zdrojům pracovních sil. Dlouhodobé Kondratějovy cykly (55-

60 let) jsou ztotožňovány s technickými inovace a celkovým technologickým pokrokem. 

2.3 Zdroje ekonomického cyklu 

Příčiny ekonomického cyklu jsou spatřovány ve dvou protikladných skupinách názorů. 

Na základě první skupiny teorií jsou zdrojem fluktuací exogenní šoky, např. v podobě změn 

přírodního prostředí, psychických a institucionálních determinant chování ekonomických 

subjektů. Z hlediska druhého názorového proudu cyklické výkyvy vznikají na základě 
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endogenního ekonomického mechanismu, kdy je na ekonomiku pohlíženo jako na nestabilní 

trh a je třeba jej stabilizovat pomocí vládních zásahů. Následující kapitola bude zaměřena na 

charakteristiku jednotlivých teorií, jejichž zástupci vycházejí právě z těchto dvou zmíněných 

alternativních pohledů na původ ekonomického cyklu. 

2.4 Teorie hospodářského cyklu 

Jak již bylo předesláno v předchozí podkapitole, teorie hospodářského cyklu jsou 

založeny na předpokladech jednotlivých názorových proudů na příčiny vzniku cyklického 

kolísání ekonomiky. Tato podkapitola však bude věnována stručné charakteristice základních 

teorií hospodářského cyklu z hlediska chronologického. 

2.4.1 Předkeynesiánská teorie 

Následující monetární i nepeněžní přístupy vznikající do první třetiny dvacátého století 

jsou rozděleny především na základě toho, zda jsou jednotlivé ekonomické fluktuace 

způsobeny jedním či více faktory. 

Psychologická teorie 

V rámci této teorie je na příčinu vzniku hospodářského kolísání pohlíženo jako na 

nákazu mezi ekonomickými subjekty. Představitelé (Pigou, Bagehot a Mills) tvrdí, že expanze 

je způsobena optimismem na trhu a naopak kontrakce je zapříčiněna pesimistickými 

očekáváními ohledně budoucího vývoje. 

Základy měnové teorie 

Tato teorie ( R.g. Hawtrey, K. Wicksell, F. von Hayek) je založena na pojetí 

hospodářských fluktuací jako investičních cyklů, způsobenými změnami peněžní zásoby. Na 

základě odchylky přirozené úrokové míry od tržní úrokové míry pak může dojít k růstu peněžní 

zásoby při zaostávání růstu potenciálního produktu. Smyslem je orientace předcházení 

hospodářských cyklu na monetární politiku a udržování stabilní cenové hladiny. Vzestupná fáze 

je charakterizována vynuceními úsporami a růstem peněžní zásoby. Růst cenové hladiny tak 

může být signálem nižší úrovně peněžní úrokové míry než je její přirozená úroveň. V období 

expanze díky nízké úrokové míře dochází k růstu investic a cenová hladina roste v důsledku 

zvýšené poptávky. „Mzdy v krátkém období zaostávají za růstem cen, takže jednotkové mzdové 

náklady klesají a zisky firem rostou. Zvýšené investice financují firmy ze zvýšených úspor. 

V sestupné fázi cyklu se odbourávají špatné investice, které byly zahájeny ve vzestupné fázi 
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cyklu, firmy začínají propouštět, dochází k růstu nezaměstnanosti a k poklesu výroby,“ 

(Czesaný, 2006, 9 s.). 

Na tuto teorii navazuje teorie přeinvestování, kdy primární příčina sestupné fáze 

hospodářského cyklu je zapříčiněna poklesem poptávky po investicích. 

Inovační teorie 

Teorie vyvinutá ve 30. letech 20. století rakouským ekonomem Josephem 

Schumpeterem je založena na integraci hospodářského cyklu a teorie ekonomického růstu. 

Zdrojem ekonomického cyklu je inovační vlna, charakterizovaná jako nahromadění 

významných objevů a inovací, kterou je představován nabídkový šok. V důsledku tohoto šoku 

je pak ekonomika uvedena na dráhu zrychleného růstu, kdy po vyčerpání inovační vlny, 

v podobě vynálezu např. parního stroje, železnice či elektřiny, dochází k prudkému zpomalení 

celé ekonomiky. Tato teorie endogenního ekonomického cyklu je tedy založena na 

předpokladu, že tyto inovace se vyskytují ve shlucích, kterými je pak ovlivněna celá 

ekonomická aktivita. 

2.4.2 Keynesiánské teorie 

Na základě těchto teorií je hospodářský cyklus chápán jako výsledek nestability 

v soukromých investicích, zapříčiněných změnami investiční poptávky. Poptávka po 

investicích, respektive mezní efektivita kapitálu, je založena na očekávání podnikatelů ohledně 

jejich budoucím výnosu. Hospodářský cyklus je tak ovlivněn střídavými vlnami investičního 

pesimismu a optimismu.  Řešení těchto cyklů J. M. Keynes spatřoval v jemném dolaďování 

celé ekonomiky a stimulaci poptávkové strany ekonomiky.  

Harrodův – Domarův model 

Tato neokeynesiánská teorie je založena na spojení principu akcelerátoru 

a multiplikátoru. Na akcelerátor je pohlíženo jako na mezní poměr fixního kapitálu a produktu. 

V rámci tohoto akcelerátoru je vysvětlena nestabilita investičních výdajů a její vliv na kolísání 

agregátní poptávky a nabídky.  Z principu akcelerátoru vyplívá, že investice porostou tehdy, 

bude-li tempo růstu produkce zvyšováno. Rozsah investic je nezměněn, zůstane-li tempo růstu 

produkce konstantní. Naopak dojde-li ke zpomalení tohoto růstu, investice klesají. 

Multiplikátor je založen na předpokladu, že důchod domácností je zčásti využit na spotřebu 

a zčásti poskytnut firmám v podobě úspor na nákup kapitálových statků. Růst investic je 

následován díky multiplikátoru zrychleným růstem reálného produktu, neboť domácnostem je 

zvýšen důchod, který je opět rozdělen mezi spotřebu a úspory. Díky akcelerátoru je pak 
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zrychlený růst produkce zdrojem akcelerace investic. Jakmile je naraženo na hranici 

produkčních možností, dochází k zpomalení růstu výroby, poklesu investic a následkem 

multiplikátoru k poklesu produkce. 

2.4.3 Nová konzervativní ekonomie 

Byla vyvinuta v 60. letech 20. století a navazuje na neoklasickou ekonomii. Je 

reprezentována dvěma základními směry; monetaristickou teorií a novou klasickou 

makroekonomií. 

Monetaristická teorie 

Jejím představitelem je M. Friedman a je založena na zdůrazňování vlivu kolísání 

peněžní nabídky a racionálních očekáváních. Příčina kolísání ekonomické aktivity je 

spatřována v neočekáváných změnách tempa růstu nabídky peněz. Tyto změny pak mají za 

následek nesoulad mezi očekávanou a skutečnou mírou inflace a tím dochází k peněžní iluzi, 

kdy ekonomické subjekty krátkodobě zaměňují růst nominálních veličin za růst reálných veličin 

a odchýlení jejich aktivity od dlouhodobé přirozené úrovně. Hospodářský cyklus je tak ovlivněn 

nedokonalými informacemi, jelikož jednotlivci tvoří zprvu svá očekávání adaptivně, tj. na 

základě minulých zkušeností. V rámci dlouhého časového horizontu jsou však jejich očekávání 

přizpůsobena skutečnému vývoji ekonomiky. 

Nová klasická makroekonomie 

Tato teorie, také nazývána teorií rovnovážného hospodářského cyklu, je založena na 

racionálních očekáváních a předpokladu dokonalé konkurence. Hlavními představiteli jsou R. 

Lucas, T. Sargent a R. Barro. V rámci této teorie lidé využívají všech dostupných informací. 

Trh je chápán jako stabilní a nerovnováha je zde způsobena vlivem vnějších zásahů v podobě 

státních intervencí. Vznik makroekonomických výkyvů je tak způsoben neočekávanými 

změnami objemu peněžní zásoby v dané ekonomice. 

2.4.4 Teorie reálného ekonomického cyklu 

Tato teorie vznikla v 80. letech 20. století a za její zakladatele jsou považování F. 

Kydlant, E. Prescott, J. Long a Ch. Plosser. Hlavní zdroj cyklických výkyvů je spatřován ve 

změnách agregátní nabídky. Příčinou jsou zde reálné nabídkové šoky v podobě válek, 

přírodních katastrof, klimatických změn, regulací, technologické změny, volebního období atd. 

Kauzální závislost je v rámci této teorie chápána opačně než u monetarismu. Peněžní změny 

jsou tak chápany jako důsledek a ne jako příčina hospodářských fluktuací.  
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2.5 Souvislosti ekonomického cyklu 

V této podkapitole jsou obsaženy jednotlivé souvislosti spjaté s problematikou 

hospodářského cyklu. Na základě následujících poznatků je pak možné identifikovat jednotlivé 

projevy ekonomických fluktuací kolem dlouhodobého trendu. 

2.5.1 Investiční cyklus 

Jádrem hospodářského cyklu je právě investiční cyklus. Důvodem této pozitivní 

závislosti je především ovlivňování kontrakční i růstové fáze investičního cyklu pomocí celé 

řady specifik investičních procesů, které jsou díky vytváření kapacitního potenciálu potřebné 

pro následující budoucí ekonomický růst. 

V rámci dlouhodobého horizontu je tempo růstu investic obdobné jako u hrubého 

domácího produktu, avšak z krátkodobého hlediska patří investice mezi nejméně stabilní složku 

produktu a jsou u ní vykázány největší výkyvy.  

Jak uvádí Czesaný (2006), mezi nejvýznamnější makroekonomické determinanty 

ovlivňující investiční cyklus patří tyto tři soubory proměnných: 

 očekávání ohledně budoucího růstu poptávky, příjmů a zisků, 

 finanční podmínky na úrovni vstupů do investičního procesu, 

 ceny výstupů u investičního zboží. 

Faktory ovlivňující investiční cyklus 

Mezi další faktory ovlivňující investiční cyklus spadají následující determinanty. 

Investiční klima neboli nálada na trhu je dána větším okruhem faktorů, jako jsou 

prognostické informace o vývoji HDP, tvorbě a produktivitě kapitálu, pohybu úrokových sazeb, 

zahraničním obchodu, přílivu přímých zahraničních investic apod. Často dochází zejména ve 

vzestupné fázi hospodářského cyklu k nadhodnocení očekávaných zisků a tak jsou některé 

investice považovány za levné, čímž dochází k velkému výkyvu investiční aktivity 

a přeinvestování ekonomiky. 

Investiční poptávka je důležitým faktorem ovlivňující investiční cyklus a tím 

i hospodářský cyklus. Investice mohou být firmami financovány vlastními nebo cizími zdroji. 

O použití zdrojů je rozhodováno na základě finanční situace podniku, ceny zápůjčního kapitálu, 

ohodnocení odbytového potenciálu v daném odvětví a výnosnosti investičního projektu. 

Odvětvová specifika jsou dána na základě toho, do které skupiny z hlediska cykličnosti, 

anticykličnosti či neutrality na vývoj hospodářského cyklu je na základě odvětvové struktury 

podnik zařazen. Jak uvádí (Synek, Kislingerová, 2010, s. 96), mezi cyklická odvětví lze zařadit 
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všechny firmy produkující statky zbytné spotřeby. Tyto podniky jsou závislé na vývoji 

ekonomického cyklu. Jako příklad lze uvést stavebnictví, velkoobchod, doprava, logistika, 

cestovní ruch, automobilový, elektrotechnický průmysl a další. Mezi neutrální odvětví jsou 

zařazeny podniky vyrábějící statky nezbytné spotřeby (léky, potraviny) a výrobky vyznačující 

se nízkou cenovou elasticitou (alkoholické a tabákové výrobky, noviny, časopisy aj). Jako 

příklad anticyklického odvětví lze uvést podniky produkující levné substituty drahých výrobků 

a služeb, jako např. levné oděvy, obuv, televizní společnosti apod. 

Dalším faktorem ovlivňující investiční cyklus je cena zápůjčního kapitálu. Zde hraje 

důležitou roli, zda jsou investice profinancovány z veřejných či soukromých zdrojů. Všeobecně 

je na investice pohlíženo jako na negativní funkci tržní úrokové míry. 

Hrubé národní úspory jako funkce disponibilního důchodu a úrokové míry jsou 

neodmyslitelným determinantem působícím na investiční aktivitu. Pokud je na trhu 

zaznamenán nedostatek národních úspor, lze očekávat tlaky na růst úrokových sazeb úvěrů, což 

má za následek růst nákladů na investice. 

U přímých zahraničních investic je brán zřetel nejen na jejich absolutní výši, ale také 

na jejich strukturu a vliv na podnikatelské prostředí apod. 

Dále fiskální politika prostřednictvím daňové zátěže, legislativního rámce či velikostí 

veřejných úspor nebo úvěrová politika bank či klimatické prostředí jsou dalšími 

determinanty investičního cyklu. 

2.5.2 Ceny aktiv 

Na základě empirických studií bylo dokázáno, že ceny aktiv úzce souvisí s jednotlivými 

fázemi hospodářského cyklu. „Tyto cenové výkyvy měly významnější negativní efekt na domácí 

finanční systém a přispěly k nastartování či prodloužení poklesové fáze hospodářského cyklu. 

Vývojové tendence posledních dekád ukázaly, že vedle nízké a stabilní inflace se prosadila 

cenová kolísavost aktiv korelující s výkyvy produkce.“ Czesaný (2006, s.55). 

Ceny akcií 

Vývoj cen akcií je stále více ovlivňován převážně oceněním budoucího vývoje v oblasti 

výnosnosti firem, očekávaných dividend, úrokových sazeb, transakční nákladů a především 

celkového zdraví makroekonomického prostředí a finančního systému. Investoři mají 

k dispozici řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím se snaží odhadnout budoucí vývoj ekonomiky. 

Ve střednědobém horizontu lze akciové trhy považovat za spolehlivý indikátor vývoje reálného 

produktu a jednotlivých fází hospodářského cyklu. Je totiž prokázáno, že vývoj kurzů akcií 

často předbíhá vývoj reálné ekonomiky.  
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Dluhopisový trh 

Dluhopisový trh je vyznačován nižší mírou cykličnosti, než je tomu u akciového trhu, 

jelikož poptávka po dluhopisech je ovlivňována nejen úrokovou mírou, ale i jejich ratingem. 

Na základě inverzního vztahu mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů je tak úroková 

sazba klíčovým faktorem celkové poptávky po dluhopisech. Jelikož se sazby mění v závislosti 

na fázi ekonomického cyklu, kdy v průběhu recese jsou snižovány, je výhodné dluhopisy 

kupovat při první známce hospodářského poklesu a naopak prodávat na konci recese. Proto je 

nákup dluhopisu v kontrakční fázi preferován před pořizováním akcií, jejichž nákup je 

relevantní až po překonání ekonomického dna, kdy jsou následně zvyšovány podnikové tržby. 

Následujícím obrázkem je zachycena výhodnost nákupu jednotlivých aktiv v závislosti 

na fázi hospodářského cyklu. 

 
Obr. 2.2 Investice v jednotlivých fázích hospodářského cyklu 

 
Zdroj: Czesaný, S.:Hospodářský cyklus, 2006 

 

Ceny nemovitostí 

I přes to, že ceny nemovitostí kopírují vývoj ekonomického cyklu, není u nich 

zaznamenán předstihový signalizátor očekávané produkční výkonosti ekonomiky, jak je tomu 

u dříve zmíněných akcií. Naopak je jimi signalizována spíše produkční mezera.   

Investiční hodiny jsou zachyceny obr. (2.3) a jsou jimi znázorněny fáze cyklu, 

poskytující nejvyšší výnosnost na jednotlivých trzích. 
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Obr. 2.3 Investiční hodiny 

 
Zdroj: Czesaný, S.:Hospodářský cyklus, 2006 

 

Ceny aktiv jsou nepostradatelnou součástí hospodářského cyklu, jelikož ovlivňují 

chování jednotlivých ekonomických subjektů. Jestliže např. dochází k poklesu hodnoty 

nemovitostí, následkem je pak redukce bohatství domácností. Aby byla obnovena jejich 

požadovaná úroveň bohatství, domácnosti zvyšují své úspory, což má za následek pokles 

spotřeby. Obdobně tomu je u firem, kdy jsou společnosti nuceny k odložení vydávání akcií 

důsledkem poklesu ceny těchto aktiv na trhu a tím dochází k nevyužití daných investičních 

příležitostí. 

2.5.3 Výstup, nezaměstnanost, inflace 

Na základě keynesiánských předpokladů lze v krátkém období opomenout vliv inflace, 

jelikož ceny a mzdy jsou dle této teorie považovány za strnulé. Zatímco cenová hladina je 

vnímána jako exogenní proměnná, výstup je považován za endogenní a odpovídá poptávce. 

Oproti tomu v rámci dlouhého období, mají ceny možnost se přizpůsobit. Proto je na ně 

z pohledu neoklasiků pohlíženo jako na zcela flexibilní veličinu endogenního charakteru hrající 

významnou roli v přizpůsobovacím mechanismu na trhu zboží a služeb. 

Pokud by se stalo, že by nabídka peněz byla zvýšena např. o 10 % a to dle Keynesiáců 

v krátkém období, kde ceny jsou neměnné, v rámci udržení rovnovážné úrovně by musel být 

výstup ekonomiky v podobě HDP zvýšen o 10 %. Avšak pokud by mohlo být v dlouhém období 

dosaženo rovnovážné úrovně pomocí desetiprocentního vzestupu cenové hladiny bez změny 

HDP, pak bychom hovořili o neoklasickém případu neutrality monetární politiky. 

Pokud bychom předpokládali, že tvrzení Keynesiánců je platné v krátkém období 

a naopak neoklasické předpoklady jsou charakteristické pro dlouhé období, vzestup nabídky 

peněz, např. snížením úrokové míry, by byl následován nejdříve růstem výstupu a následně by 

byl promítnut do cenové hladiny. Celá problematika je charakterizována následujícím 
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obrázkem, ze kterého je patrné, že v dlouhém období je výstup ekonomiky (Y) nedotčen 

vzestupem nabídky peněž (M). Přizpůsobovací veličinou je zde cenová hladina (P). 

 

Obr. 2.4 Vývoj jednotlivých proměnných v čase 

 
Zdroj: Burda, M.: Macroeconomics: A European Text, 2013 

 

Tímto popisem je tedy možné charakterizovat myšlenku hospodářského cyklu 

znázorněného obr. (2.4), kdy přizpůsobení produktu je substituováno přizpůsobením cenové 

hladiny. 

Phillipsova křivka, Okunův zákon a agregátní nabídka 

Jelikož Keynesiánci předpokládali stabilitu cen a mezd, neuvažovali vliv inflace, 

hovořilo se tedy o tzv. „chybějící rovnici“ v rámci jejich ekonomického modelu. Ke konci 50. 

let 20 st. byla poprvé představena Phillipsova křivka znázorňující inverzní vztah mezi dvěma 

makroekonomickými zly, inflací a nezaměstnaností. Tato teorie byla všeobecně přijata ze dvou 

hlavních důvodů. Poskytovala chybějící teoretický vztah, jenž doplňoval Keynesiánský IS-LM 

model, a navíc se tak stala praktickým nástrojem pro tvůrce fiskální a monetární politiky.  

Druhým přínosem pro vysvětlení makroekonomických souvislostí byl Okunův zákon, 

jenž znázorňoval negativní vztah mezi výstupem a nezaměstnaností. Přesněji tedy vztah mezi 

mezerou nezaměstnanosti, tj. rozdílem mezi aktuální a přirozenou mírou nezaměstnanosti, a 

mezerou výstupu, rozdílem mezi reálným HDP a jeho dlouhodobým trendem. V rámci Okunova 

zákona plátí, že roste-li ekonomika rychle a její výstup se nachází nad dlouhodobým trendem, 

poptávka po práci roste a nezaměstnanost klesá pod svou rovnovážnou úroveň. Tato teorie tedy 

přispívá k vysvětlení myšlenky ekonomického cyklu. Problémem však zůstává to, že sklon 

přímky znázorňující negativní vztah mezi výstupem a nezaměstnaností je pro každou zemi jiný, 

proto jej nelze jednoznačně a souhrnně aplikovat. 

Pokud by byly tyto dvě teorie složeny dohromady, výsledkem by byl pozitivní vztah 

mezi mezerou výstupu a inflací, charakterizovaného všeobecně známou křivkou agregátní 
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nabídky. Pokud by byl zaznamenán růst agregátní poptávky, vedl by firmy k nabízení více své 

produkce a motivování pracovníků k vyšším výkonům, avšak prostřednictvím růstu cenové 

hladiny a tím následně i mezd či zisků. 

Jenže na Phillipsovu křivku je pohlíženo pouze jako na dočasný stav. Pouze pokud 

pracovníci a firmy trpí peněžní iluzí, mohou reagovat na růst mezd, popř. růst vlastních cen, 

zvýšením své produkce a produktivity práce. Avšak po uvědomění si zvýšení celkové cenové 

hladiny je ekonomika navrácena do svého původního rovnovážného vztahu. Tudíž je 

dlouhodobá agregátní nabídka často prezentována jako vertikální křivka, kdy se produkt 

nachází na své rovnovážné úrovni a míra nezaměstnanosti odpovídá přirozené míře 

nezaměstnanosti. Současně také Phillipsova křivka musí být vertikální. 

Další veličinou, kterou nelze opomenout, je vliv exogenních (např. ropných) šoků, 

jejichž významnost byla poprvé zdůrazněna v 70. letech 20 st. Stručně řečeno, růst nákladů 

firem byl promítnut do růstu cenové hladiny prostřednictvím poklesu agregátní nabídky. 

Ekonomika se tedy ocitla v recesi, kdy produkt byl pod svým potenciálem a nezaměstnanost 

rostla. Jak je patrné, byl zaznamenán růst nezaměstnanosti při současném růstu cenové hladiny, 

což nekoresponduje s myšlenkou Phillipsovy křivky. 

Obchodní přirážka 

Stanovení ceny produkce na základě obchodní přirážky znamená, že je firmou hledána 

taková cena produkce nad úrovní jejich nominálních jednotkových nákladů, která je na daném 

trhu možná z hlediska konkurence, mzdových a ostatních nákladových faktorů. Firmy usilují o 

to, aby jejich zisky byly co nejvyšší, ale zároveň je brána v úvahu hrozba konkurence, která je 

zvyšována v období konjunktury, kdy je na trhu mnoho příležitostí, a snižována v období 

kontrakce, kdy na trhu přežijí jen ti nejsilnější. 

Důležitým momentem nákladového procesu je vyjednávání o mzdách se zaměstnanci. 

Zatímco aktuální ceny jsou závislé na mzdových nákladech, mzdy jsou determinovány 

očekávanými cenami. V období expanze růst zaměstnanosti zvýhodňuje pracovníky při 

mzdovém vyjednávání. Příčinou je jejich motivace k vyšší produktivitě ze strany 

zaměstnavatelů a zároveň přilákání dodatečné pracovní síly na základě reakce na zvýšenou 

poptávku po firemní produkci. Z hlediska hospodářského cyklu lze pohlížet na obchodní 

přirážku jako na procyklickou veličinu, jelikož je hnána mzdovými požadavky zahrnující 

očekávanou inflaci. Mzdové požadavky jsou součástí nákladů, jimiž jsou určovány ceny 

prostřednictvím obchodní přirážky. Výsledkem tak může být to, že v období rozmachu je 

aktuální cenová hladina nad její očekávanou úrovní a v období úpadku naopak je aktuální 
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cenová hladina stlačena pod tuto úroveň. Na základě minulých zkušeností a současných 

informací ohledně budoucího vývoje tak může být očekávaná inflace tzv. přestřelena ze strany 

pracovníků, zatímco zaměstnavatelé disponují opačnou tendencí. 

Je třeba brát v úvahu, že pro firmy je nákladné neustále jednat o mzdách. Firmy nejsou 

v pozici, kdy by jejich ceny mohly být neustále měněny a to především z důvodu určité cenové 

stability očekávané od jejich zákazníků.  

 

2.5.4 Hospodářská politika a ekonomický cyklus 

V rámci teorie hospodářského cyklu jsou prosazovány dva typy politik. Jedná se o 

stabilizační politiku, pomocí níž je vyhlazována hloubka a zkracována délka sestupné fáze 

hospodářského cyklu, a prorůstovou politiku podporující ekonomický růst. 

Stabilizační politika je vymezena jako aplikace adekvátních monetárních a fiskálních 

nástrojů k dosažení stability makroekonomického prostředí. V posledních letech je prosazován 

především tzv. standardizovaný typ makroekonomické stabilizační politiky spočívající 

v omezení negativních důsledků hospodářských cyklů na výkonnost ekonomiky, koordinaci 

makroekonomických cílů v dlouhodobém horizontu a jejich vzájemná nevylučitelnost, dále 

v udržení přiměřené vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a udržitelnost tempa ekonomického 

růstu. 

Proticyklická politika je chápána jako snižování cyklického pohybu 

u nezaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu. Zde je rozlišován keynesiánský přístup 

v podobě stimulace agregátní poptávky pomocí státních zásahů do ekonomiky a monetaristická 

verze hospodářské politiky založena na podpoře agregátní nabídky při dosahování 

makroekonomické rovnováhy. 

Monetární politika  

Měnová politika je především zaměřena na dosahování vnitřní a vnější stability měny, 

což je důležitým předpokladem pro stabilní, dlouhodobý a předvídatelný vývoj důvěryhodného 

ekonomického prostředí. 

Při odvozování úrokových sazeb je vycházeno nejen z principu mezinárodní parity 

úrokových sazeb, ale také ze zahrnutí do úvah konkurenční podmínky na finančních trzích.  

Primárním cílem měnové politiky je především dosahování cenové stability. 

Zmírňování cyklických pohybů a tím i udržení stability reálné ekonomiky je považován až za 

cíl sekundární. Z empirie je pak dokázáno, že nižší ekonomický růst je vykázán u zemí s vyšší 

mírou inflace. 
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V 90. letech 20. století byl proveden pokus Mezinárodního měnového fondu vymezit 

situace pro zpřísnění hospodářské politiky. Jedná se především o oblast cen aktiv a nemovitostí, 

pokud by byla vykázána výrazná odchylka od odhadnutých trendů nebo od historických 

standardů, dále je zdůrazňován souběh inflace cen aktiv s rychlým růstem emise úvěrů 

a měnové zásoby a následně je důležitá zainteresovanost monetárních institucí při existenci 

významného výkyvu v míře úspor a investic při současnému zhoršení soukromých finančních 

bilancí či při nadměrném růstu deficitu běžného účtu platební bilance.  

K dosažení cílů je centrální bankou využito řady nástrojů v podobě diskontní politiky, 

operací na volném trhu, změny míry povinných minimálních sazeb apod. V některých 

případech může však jejich použití působit neefektivně. Jedná se především 

o makroekonomickou nerovnováhu způsobenou nadměrnými výkyvy ceny aktiv, kdy 

v podmínkách nulové či záporné inflace není možné dále snižovat úrokovou míru již tak blížící 

se nule. 

Další oblastí měnové politiky je sledování a případně korigování měnového kurzu. Na 

základě empirie bylo zjištěno, že důsledkem nadhodnocení měnového kurzu může být negativní 

ekonomický růst. V případě podhodnocení není jeho vliv doposud jednoznačně identifikován. 

Fiskální politika 

V rámci fiskální politiky existují dva modelové přístupy. Prvním z nich je založen na 

zdůrazňování nízkého podílu státních výdajů na HDP, vyrovnanosti státního rozpočtu, 

vysokého podílu veřejných investic a nízkého podílu běžných výdajů na rozpočtu jako 

podmínek pro dlouhodobý ekonomický růst.  Argumentem pro tento model je posilování 

konkurenceschopnosti a vývozního výkonu ekonomiky prostřednictví nízkých daní, dále 

zabránění mezigeneračnímu zadlužení a zamezení dlouhodobého financování, následkem 

něhož jsou vytvářeny tlaky na růst úrokových sazeb. Avšak dosahování vyrovnanosti státního 

rozpočtu může být provedeno na úkor jiné složky makroekonomické rovnováhy a tím 

i stimulace pro-cyklického vývoje. 

Druhý model je založen na jisté toleranci určité míry zadlužení, na základě které by byly 

podporovány produktivní složky výdajové strany rozpočtu, jako je třeba školství, výzkum 

a vývoj či dopravní a komunikační infrastruktura. Právě tyto segmenty jsou považovány za 

zdroje dlouhodobého ekonomického růstu. Avšak v rámci zachování určité vyrovnanosti 

veřejných rozpočtů je třeba na základě tohoto modelu zvýšit příjmovou stránku rozpočtu a to 

především v podobě daní. 
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Jak uvádí Czesaný (2006, s. 108) v kontextu na utváření fiskální politiky v tranzitivních 

ekonomikách, „Cílem je dosažení tolerované výše rozpočtového schodku při současně 

probíhajícím postupném posilování výdajových elementů produktivního charakteru na úkor 

běžných výdajů.“. 

2.6 Projevy ekonomického cyklu v jednotlivých fázích 

V minulé podkapitole byly podrobně rozepsány jednotlivé souvislosti spjaté 

s hospodářským cyklem. Na základě předchozích poznatků tak může být následně v této 

podkapitole proveden popis jednotlivých fází a jejich projevů v ekonomice. 

2.6.1 Expanze 

Pro expanzi je příznačné nabývání jednotlivých makroekonomických veličin na síle. 

Poptávka domácností po zboží a službách je zvyšována, firmy naopak reagují na zvýšenou 

poptávku po své produkci růstem objemu výroby, následkem čehož je snižována 

nezaměstnanost, nahrazován opotřebený materiál a postupně jsou realizovány investiční 

projekty, které se dříve zdály rizikové. I přes to, že mzdové náklady ještě výrazněji nerostou, 

dodatečné příjmy domácností jsou získávány z vyššího počtu odpracovaných hodin a jsou 

využívány na nákup zboží a služeb. Tato fáze je dále charakterizována zvyšujícími se zisky 

firem, což má za následek příliv dalších nově vzniklých konkurentů na trh. Aby firmy mohly 

rozšiřovat svou produkci, je třeba získávat nové zdroje financování, např. prostřednictvím 

bankovních úvěrů, z čehož profitují finanční instituce. Avšak se zvyšující se produkcí je 

postupně zaznamenán zvyšující se podíl nákladů na získávání některých výrobních faktorů. 

Čím blíže je ekonomika svému vrcholu, tím je zpravidla získání každé dodatečně produkované 

jednotky zboží a služeb dražší. 

2.6.2 Vrchol 

Tato fáze hospodářského cyklu je chápána jako vrchol ekonomické aktivity, jejíž 

projevem je promítání nákladových tlaků z nadměrně využívané výrobní kapacity do cen 

produkovaných statků. Nalezení dodatečné pracovní síly je možné jen za cenu vyšších 

hodinových mezd, následkem čehož je zdražována výroba a postupně snižována ziskovost 

firem. Míra úspor v ekonomice je oslabena dřívější prudce rostoucí konzumní aktivitou 

domácností a finanční zdroje, poskytované bankami výrobcům i spotřebitelům, jsou 

zdražovány v podobě růstu úrokových sazeb. Zdražením úvěrů je nadále snižována ziskovost 

výroby a spolu s rostoucími cenami zdrojů je zaznamenán celkový vzestup cenové hladiny.  
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2.6.3 Kontrakce 

Kontrakci ekonomické aktivity je možné chápat jako proces ozdravné reakce na dřívější 

období rozmachu. Je to období charakteristické zpomalením růstu či dokonce poklesu hrubého 

domácího produktu. Životní náklady domácností jsou nadále zvyšovány v důsledku zdražování 

a splácení předchozích půjček, proto jsou rušeny objednávky statků dlouhodobé spotřeby 

a firmám se začíná hromadit neprodané zboží. Poptávka po statcích a službách je snižována, 

nahromaděné zboží je prodáváno za nižší ceny a firmami je usilováno o zefektivnění výroby 

cestou snižování nákladů. Zaměstnanci jsou propouštěni, nepotřebné stroje a zařízení 

rozprodány. Řada firem je nucena opustit trh. Nevyužité úvěrové kapacity bank jsou zvyšovány, 

zaměstnanost snižována. Rostoucí míra nezaměstnanosti má za následek zpomalování růstu 

důchodů domácnosti a tím dochází k dalšímu snížení poptávky. Z důvodů oslabení ekonomické 

aktivity jsou snižovány příjmy státního rozpočtu v podobě daní a současně zvyšovány výdaje 

v důsledku nárůstu sociálních transferů.  

2.6.4 Dno 

Dno hospodářského cyklu je charakterizováno jako fáze, kdy reálný produkt poklesne 

na svou nejnižší úroveň a hospodářská aktivita je tímto zpomalena. Je-li tento stav 

dlouhotrvající pak je řeč o depresi. V rámci této fáze dochází k nevyužití výrobních kapacit, 

stagnaci výdajů spotřebitelů a potenciálních investorů. Dno je dále charakterizováno všeobecně 

panujícím pesimismem a averzí k riziku, vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkými či 

zápornými zisky firem, nízkými cenami zboží, služeb a některých aktiv, nízkou úrovní 

úrokových sazeb. Následkem nízkých zisků tak byl zredukován počet firem a bank 

v ekonomice. Nezaměstnanost je zčásti vykoupena nízkými cenami. Spotřebitelé stále 

vyčkávají, zda cenová hladina ještě neklesne a dochází tak k odkládání nákupu. Jakmile se však 

rozhodnou více spotřebovávat dojde k reakci firem na zvýšení poptávky najímáním nové 

pracovní síly a investicemi do výrobních zařízení. Ekonomika se tak začne zotavovat 

a ekonomický cyklus bude opakován.  
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza je nedílnou součástí komplexního finančního řízení podniku. Jejím 

úkolem je celkové posouzení finanční situace podniku. Lze ji charakterizovat jako nástroj 

sloužící k detekci možných rizikových oblastí, nastínění možných opatření k jejich odstranění, 

zajištění další prosperity podniku a zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

Tato kapitola je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti Hansen Electric 

s.r.o. Nejdříve bude podnik blíže specifikován, následně bude provedena analýza ekonomické 

situace podniku na základě metod finanční analýzy s ohledem na vývoj ekonomiky jako celku. 

Výchozím podkladem pro zpracování této kapitoly je Dluhošová (2010), Růčková 

(2010) a finanční výkazy společnosti Hansen Electric s.r.o. 

3.1 Představení společnosti 

Hansen Electric s r.o. je vyspělá společnost se sídlem v Opavě, založena na moderní 

technologii a vysoké Know How pro zajištění vývoje, konstrukce, výroby, instalace a servisu 

elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Je členem Sdružení důlních 

a strojírenských technologií (zkráceně SDST) se sídlem v Opavě a členem Sdružení české 

dobývací techniky (zkráceně CDT) se sídlem v Praze. 

Dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ (CZ-NACE) je předmětem její činnosti: 

 výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení, 

 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, 

 maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 

 architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství. 

3.1.1 Historie firmy 

Počátky výroby nevýbušných elektrických zařízení jsou datovány až do roku 1958, kdy 

jejich výroba probíhala v opavském Ostroji. Od roku 1990 byla započata spolupráce Divize 

elektrozařízení Ostroj Opava s.p. se zahraničním partnerem. Výsledkem pak bylo založení 

společnosti, jejíž vlastníky byla z 40% německá firma, 40% Ostroj Opava a z 20% management. 

V roce 1997 nastává prodej obchodního podílu firmy Ostroj Opava a.s. německé společnosti 

Hansen & Reinders v Gelsenkirchenu. V průběhu let 2001 až 2002 pak dochází k výstavbě nové 

haly pro strojní výrobu a rozšíření činnosti společnosti o prodej a servis elektromotorů 

a generátorů. Od roku 2004 je firmou založena dceřiná společnost v Rusku a následně pak na 

Ukrajině. Po investicích do rozvoje firmy v letech 2006 až 2009 dochází ke změně názvu firmy 
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a vytvoření následujících vlastnických podílů: 50% společnost Hansen Sicherheitstechnik A. 

G., 25% J. Šimeček, 25% P. Petruška. 

 

3.1.2 Profil společnosti 

Součástí společnosti je i vývojová základna a konstrukční oddělení zaměstnávající cca 

20 pracovníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním z celkového počtu 225 

zaměstnanců. Vývoj je vybaven špičkovou výpočetní a měřící technikou. V současné době je 

společností investována částka cca 25 mil Kč do výstavby technických laboratoří zaměřených 

na zkoušení výkonových transformátorů, elektromotorů a frekvenčních měničů pod plnou 

nominální zátěží. 

V oblasti vývoje je významný úzký vztah společnosti s Technickými laboratořemi 

Opava a. s. a Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v Ostravě – Radvanicích. 

Společností je zabezpečován výrobní proces v plném rozsahu od výroby strojních dílů 

včetně nevýbušných závěrů po montáž elektrických prvků a komponentů jak slaboproudých, 

tak silnoproudých.  

Prodej výrobků je bez zprostředkovatelských firem s výjimkou Ruska a Ukrajiny, kde 

je převážná část prodeje realizována prostřednictvím svých dceřiných společností. Dodávky 

elektrozařízení jsou tak často distribuovány světovým výrobcům důlní dobývací technologie 

jako Joy, Famur, Caterpillar, TMachinery a dalším. Největší dodávky jsou realizovány na český 

trh, do Ruska a na Ukrajinu, dále pak do celého světa s výjimkou Austrálie. Následujícím 

grafem jsou znázorněni největší odběratelé společnosti Hansen Electric s.r.o. v roce 2011. 

 

Graf 3.1 Přední odběratelé společnosti Hansen Electric s.r.o. v roce 2011 

 
Zdroj: internetové stránky společnosti 
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3.1.3 Majetková struktura 

Hansen Electric, spol. s r.o. je součástí akciové společnosti Hansen Sicherheitstechnik 

A. G. se sídlem v Mnichově. Celková majetková struktura je zobrazena obr. (3.1). 

 

Obr. 3.1 Majetková struktura společnosti 

 
Zdroj: internetové stránky společnosti 
 

 

3.2 Horizontální a vertikální analýza společnosti 

V této kapitole je na základě metod horizontální a vertikální analýzy nastíněn rozbor 

jednotlivých aktiv, pasiv a položek výkazu zisku a ztráty. Pro přehlednost budou k výkladu 

použity pouze grafy, tabulky s daty jsou připojeny v příloze. 

3.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je využívána k posouzení vývoje hodnoty v čase a změn 

souhrnných položek jednotlivých finančních výkazů. Je významná pro svou jednoduchost 

a slouží k přehlednému hodnocení vývoje finanční situace podniku. 

Horizontální analýza rozvahy 

Vývoj celkových aktiv je znázorněn grafem (3.2). Jak je z něj patrné, u celkových aktiv 

je zaznamenána rostoucí tendence až do roku 2011. Nejvýznamněji se na tomto trendu podílel 

růst položky oběžných aktiv, u které je vykázán největší vzestup v roce 2008, a to téměř 

o 19 % oproti předchozímu roku. Významnou příčinou růstu objemu položky oběžných aktiv 
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je růst dlouhodobých pohledávek, jenž byly navýšeny oproti předchozímu roku o 100 %. Tyto 

pohledávky byly tvořeny především odloženou daňovou pohledávkou, jenž byla v následujícím 

roce 2009 nadále navyšována.  

 

Graf 3.2 Celkový vývoj aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je zaznamenáno na následujícím grafu (3.3), významnou roli v nárůstu oběžných 

aktiv sehrála i položka krátkodobého finančního majetku, jenž byla v daném roce navýšena 

o 53,56 % a v roce 2009 dokonce více než 142 % oproti předchozímu roku. Tento rostoucí trend 

krátkodobého finančního majetku je způsoben především zvyšujícím se objemem peněžních 

prostředku na bankovních účtech. Naopak nelze opomenout pokles oběžných aktiv v roce 2012, 

jehož důvodem byl pokles objemu zásob (výrobků) a krátkodobých pohledávek. Tento pokles 

byl nadále prohlouben v roce 2013, kdy došlo ke snížení především krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů. 
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Graf 3.3 Vývoj oběžných aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska vývoje dlouhodobého majetku je znatelný především skokový nárůst položky 

dlouhodobého finančního majetku o více než 1 135 % v roce 2006 z důvodu finanční investice 

v reálné hodnotě 10 227 tis. Kč. Jak již bylo uvedeno v odstavci historie podniku, v roce 2005 

byla založena dceřiná společnost na Ukrajině. Z tohoto důvodu lze vysledovat nárůst podílu 

v ovládaných a řízených osobách o danou částku. V roce 2013 je zaznamenán růst 

dlouhodobého hmotného majetku o více než 36% procent, jehož součástí je pořízení vozového 

parku. 

 
Graf 3.4 Vývoj oběžných aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkový vývoj pasiv je znázorněn grafem (3.5) a je charakterizován rostoucím trendem 

až do roku 2012. Pasiva jsou téměř z poloviny tvořena cizím kapitálem až do roku 2008. 

Následně je patrná dvouletá převaha vlastního kapitálu a jeho výrazná rostoucí tendence. Zlom 

nastává v roce 2011, kdy jsou vlastní zdroje převáženy zdroji cizími a tato skutečnost je 

vykázána i v následujících letech.  

 

Graf 3.5 Vývoj celkových pasiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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v roce 2011 došlo k celkovému poklesu o 100 % v oblasti výsledku hospodaření minulého 

období. Následující rok je charakterizován úspěchem v podobě dosaženého zisku, jenž byl 

realizován na základě investicí do důlních technologií nejvýznamnějšího odběratele. 
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Graf 3.6 Vývoj vlastního kapitálu v společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Grafem (3.7) je zaznamenán poměrně stabilní vývoj cizích zdrojů až do roku 2011. Na 

konci roku 2010 dochází k ukončení činnosti podnikové spořitelny na základě zákona 

č. 284/2009 Sb. O platebním styku, v rámce něhož byla Českou národní bankou zrušena 

možnost provozování tohoto druhu financování podniku. Tyto prostředky byly firmou původně 

využívány jako zdroj rychlého provozního financování. Po jejich zrušení je tedy zaznamenán 

růst položky závazky ke společníkům ze zisku a poskytnuté půjčky. 

 
Graf 3.7 Vývoj cizích zdrojů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Jak je zřetelné z následujícího grafu (3.8), nejvýznamnější výnosovou položkou jsou 

výkony, jenž jsou převážně tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. Poměrně 

stabilní výše výnosů je vykázána v letech 2005 až 2007. V roce 2008 je zaznamenán růst 

celkových tržeb o téměř 45 % na základě realizace dodávek na mexický trh. Růst tržeb 

následoval v dalším roce, jenž je charakterizován jako období doposud nejúspěšnější od 

založení firmy. Přestože převažovaly dodávky na tuzemský trh a dodávky do Ruska byly vlivem 

dopadu krize sníženy, byl realizován prodej výrobků na Ukrajinu a dokončena zakázka 

v hodnotě 73 mil. Kč pro mexické odběratele. Pokles tržeb je zaznamenán v roce 2010, což je 

především důsledek projevu celosvětové hospodářské krize. Dodávka do Turecka nebyla 

uskutečněna i přes to, že část zakázky byla vyrobena a musela tak být nadále uskladněna. Nižší 

hodnoty byly zaznamenány i v oblasti exportu do Mexika i Ukrajiny. Zlom nastává v roce 2011. 

Díky investicím odběratelů do dobývacích technologií mohly být realizovány tržby ve výši 

813 903 tis. Kč, což je o téměř 70 % více než v předchozím roce. Zatímco největším 

odběratelem nadále zůstává OKD Ostrava, významný pětadvaceti procentní podíl v rámci 

celkových dodávek zaujímá ruský trh. Přestože je v roce 2012 dosaženo srovnatelných výsledků 

jako v roce 2011, rok 2013 je období propadu. Je zaznamenán pokles tržeb o více než 55 % 

v důsledku finančních problémů nejvýznamnějšího tuzemského odběratele, OKD. Ačkoli 

v předchozích letech v této odběratelské společnosti proběhly rozsáhlé investice do důlních 

technologií, situací na trhu došlo k neschopnosti firmy splácet dané půjčky, následkem čehož 

je zaznamenán i pokles odběru elektrického zařízení od společnosti Hansen Electric s.r.o.  

 
Graf 3.8 Analýza výnosů společnosti Hansen Electric s.r.o. 
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Z horizontální analýzy aktiv byl patrný postupný nárůst oběžných aktiv až do roku 2011. 

Jak je patrné z grafu výše, v oblasti tržeb není vykázána stejná tendence. V roce 2010 dochází 

k jejich poklesu, což může být známkou špatné platební morálky dodavatelů. 

Pokud bychom zkoumali růst krátkodobých závazků z grafu (3.7) v roce 2011, je třeba 

hledat, zda bylo dosaženo obdobného vzestupu v oblasti tržeb. Jak je patrné z grafu (3.8), díky 

růstu tržeb není ohrožena druhotná platební schopnost podniku v roce 2011. 

Z hlediska analýzy nákladů, lze dle grafu (3.9) vysledovat, že náklady odrážejí vývoj 

tržeb. Nejvýznamnější položkou je dle grafu patrná výkonová spotřeba. Dále lze vysledovat 

vývoj osobních nákladů, kdy je v krizových letech pro firmu zaznamenán pokles těchto 

nákladů, jenž by mohl být znakem snížení stavu zaměstnanců vlivem snížené poptávky po 

výrobcích firmy. Tato situace je patrná v letech 2010 a 2013. Naopak v letech prosperity, 2012 

a 2013, je z grafu viditelnější nárůst osobních nákladů. 

 

Graf 3.9 Analýza nákladů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Grafem (3.10) je znázorněn vývoj výsledku hospodaření, jenž jen potvrzuje předchozí 

analýzu výnosů a nákladů. Jak je z grafu patrné, v žádném sledovaném roce není společností 

vykázána celková ztráta ani v důsledku dopadu finanční krize. Ačkoliv jsou všeobecně 

považovány za nejhorší léta 2007 až 2009, společnost vykazuje v těchto letech poměrně dobré 

výsledky.  Propad v podobě poklesu zisku je ve společnosti zaznamenán v roce 2010 a v roce 

2013. 
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Graf 3.10 Analýza výsledku hodpodaření společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.11 Struktura aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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je dále patrná stále narůstající část aktiv v podobě dlouhodobého finančního majetku. Důvodem 

této rostoucí tendence je zvyšující se objem položky podílové cenné papíry a podíly v podnicích 

s rozhodujícím vlivem, která charakterizována finančními investicemi do obchodních podílu 

dceřiných společností. 

 

Graf 3.12 Struktura dlouhodobého majetku společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Následujícím grafem je zaznamenána struktura oběžných aktiv, jenž jsou v převážné 

většině let tvořena zejména krátkodobými pohledávkami. Je nutno upozornit na rostoucí trend 

objemu pohledávek po lhůtě splatnosti do roku 2011. Zatímco v roce 2005 a 2006 jsou 

vykázány pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši okolo 13 500 tis. Kč, které nadále v roce 2009 

vzrostly o více než 82 % oproti předchozímu roku, v roce 2010 dosahovaly částky 45 505 tis. 

Kč. Tato rostoucí tendence tak může být známkou dopadu celosvětové hospodářské krize, 

jejímž projevem je neschopnost obchodních partnerů splácet závazky z obchodních vztahů. 

Převážná část těchto pohledávek je tvořena pohledávkami po lhůtě splatnosti vice než 365 dnů. 

Obrat k lepšímu je zaznamenán v roce 2011, kdy je společností vykázána položka krátkodobých 

pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 15 696 tis. Kč. Společnost se tak v této položce dostává 

na úroveň z roku 2007. V následujících letech je zaznamenán další pokles této položky a to 

o více než 35 % oproti roku 2011.  

Další významnou položkou oběžných aktiv je materiál, který je zpravidla ze dvou třetin 

tvořen materiálem a následně pak z méně než jedné třetiny nedokončenou výrobou 

a polotovary. Položka výrobky představuje jen nevýznamnou část.  

V rámci krátkodobého finančního majetku lze zaznamenat nárůst v roce 2009 

o značných 143 % oproti předchozímu roku a v následujícím roce o dalších 36 %. Jako možnou 

příčinu lze uvést již dříve zmíněné zrušení podnikové spořitelny. Oproti rozpuštění tohoto 

druhu závazků bylo třeba střádat peněžní prostředky na termínovaných vkladech v důsledku 

vyplacení zaměstnanců. Právě z tohoto důvodu je zaznamenán tak razantní růst položky 

krátkodobého finančního majetku. 

 

Graf 3.13 Struktura oběžných aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Struktura pasiv je znázorněna grafem (3.14), ze kterého je patrné, že jsou pasiva tvořena 

z převážné části cizími zdroji. Výjimkou zůstává rok 2009 a 2010, kdy je zaznamenán přebytek 

vlastního kapitálu nad kapitálem cizím. 

 

Graf 3.14 Struktura pasiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Struktura vlastního kapitálu je zobrazena grafem (3.15). Jak již bylo uvedeno dříve, jsou 

zde viditelná léta růstu i poklesu hospodářského výsledku. Příčiny jednotlivých jevů již byly 

specifikovány v podkapitole Horizontální analýza. 

Graf 3.15 Struktura vlastního kapitálu společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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k financování rekonstrukce výrobní haly. Z grafu je zřejmé, že daný úvěr byl splacen v roce 

2010 a od té doby společnost nedisponuje žádným dlouhodobým bankovním úvěrem. V rámci 

krátkodobých bankovních úvěrů je společností využíván revolvingový úvěrový rámec 

v hodnotě 80 000 tis. Kč. Z výkazů připojených v příloze je znatelný vliv položky krátkodobých 

finančních výpomocí, která se významně podílela na převaze bankovních úvěrů v celkové 

struktuře cizích zdrojů. Jak již bylo uvedeno dříve, krátkodobé finanční výpomoci jsou 

specifikovány jako podnikové spoření, jenž bylo ukončeno právě v roce 2010. Od roku 2011 je 

pak zaznamenán významný podíl spíše krátkodobých závazků na celkových cizích zdrojích. 

Tento nárůst je způsoben především růstem závazků z obchodních vztahů, resp. závazků po 

lhůtě splatnosti a závazků k propojeným osobám.  

 

Graf 3.16 Struktura cizích zdrojů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.17 Struktura výnosů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z grafu (3.18), struktura nákladů je z více než 60 % tvořena výkonovou 

spotřebou. Dále je patrný vliv osobních nákladů, jenž z jedné čtvrtiny přispívání k celkové 

struktuře nákladů. 

 

Graf 3.18 Struktura nákladů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Analýza poměrovými ukazateli 

Po znalosti struktury a vývoje jednotlivých položek finančních výkazů je možné 

přistoupit k analýze finanční situace podniku za použití poměrových ukazatelů. Analýzou 

poměrovými ukazateli je tak dokázána komplexnost všech oblastí podniku a jejich vzájemná 

propojenost (Kislingerová, 2008). Přínosem této analýzy je především možná komparace 

jednotlivých ukazatelů nejenom v čase, ale také v rámci odvětví. 

V této kapitole je obsažen rozbor finanční situace podniku Hansen Electric s.r.o. za 

pomoci analýzy poměrovými ukazateli a jejich následná komparace v rámci odvětví 27 - výroba 

elektrických zařízení dle CZ-NACE. 

3.3.1 Ukazatele rentability 

„Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je rentabilita 

vloženého kapitálu“, Dluhošová (2010, s. 80). Tato skupina ukazatelů je využívána k hodnocení 

celkové efektivnosti podniku. 

Rentabilita aktiv 

Pomocí tohoto ukazatele je vyjadřována celková efektivnost firmy. Ta je odrazem 

celkové výnosnosti kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů kapitál pochází. Vztah je dán 

vzorcem (3.1) a ukazatel by měl mít v čase rostoucí tendenci. 

	 = 	 , (3.1)  

kde  je zisk před zdaněním a nákladovými úroky. 

Jak je patrné z následujícího grafu (3.19), vývoj ukazatele rentability aktiv sledovaného 

podniku lze považovat za značně rozkolísaný. Klesající tendence ukazatele do roku 2007 je 

způsobena stále nižší mírou vykázaného zisku a zvyšujícím se objemem aktiv. Zlom nastává 

v roce 2008, kdy je firmou zaznamenán daný zisk ve výši 136 071 tis. Kč, což je o více než 

72 % více než v předchozím roce při stejném tempu růstu aktiv podniku. Díky této situaci mohl 

výsledný ukazatel vzrůst na hodnotu 34 %. Následující rok 2009 je firmou vykázán ukazatel ve 

výši 37 %, což je dáno především zatím nejvyšší mírou zisku od doby založení firmy. Jak je 

patrné z grafu (3.19), v daném odvětví jsou znatelné krizové roky 2008 a 2009. Díky 

vyhledávání nových odběratelských příležitostí tak mohly být v daných letech firmou 

realizovány objemné dodávky nejen na tuzemský trh, ale také do zahraničí. V důsledku této 

skutečnosti tak mohl být dopad celosvětové finanční krize na podnik odložen na následující 

období. V roce 2010 je následně zaznamenán propad tržeb o téměř 25 % oproti předchozímu 
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roku. Jako příčinu lze vysledovat původně plánovanou, ale následně neuskutečněnou dodávku 

eklektického zařízení na turecký trh. Dochází také k poklesu exportovaných komponent 

do Mexika i na Ukrajinu vlivem celosvětové hospodářské krize. Přestože, lze zaznamenat 

oživení v podobě růstu ukazatele ROA v roce 2011 díky investicím do důlních technologií 

největšího odběratele, následkem upadání důlního odvětví a možném budoucím uzavíráním 

dolů na území Česka, je v posledních sledovaných letech zaznamenán výrazný pokles zisků 

společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 
Graf 3.19 Ukazatel rentability aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tímto ukazatelem je vyjadřována výnosnost vloženého kapitálu vlastníky firmy. 

Žádoucí je růst tohoto ukazatele v čase. Vztah je vyjádřen vzorcem (3.2), 

=	
í	 á

, (3.2)  

kde  je čistý zisk po zdanění. 

Jak je patrné z grafu, klesající tendence ukazatele ROE je zaznamenána do roku 2007 

jako u předchozího případu. Jelikož je zaznamenán růst vlastního kapitálu až do roku 2011, 

pokles ukazatele je tedy v sestupných letech charakterizován poklesem čistého zisku. Je třeba 

upozornit na vliv rostoucích úrokových nákladů v těchto letech, jenž mohou být další příčinou 

poklesu ukazatele. Jak již bylo uvedeno dříve, krizová léta pro odvětví nejsou ztotožňována se 

stejným obdobím ve sledovaném podniku. V letech 2008 a 2009 lze zaznamenat růst ukazatele 

nejdříve k 52,41 % a následně mírný pokles na 51 % v roce 2009. Přestože je vykázán růst 

vlastního kapitálu ve sledovaných letech, nelze opomenout růst čistého zisku, který vzrostl 
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o téměř 80 % v roce 2008 oproti předchozímu roku a v roce 2009 o dalších 27,6 %. Ačkoliv 

v následujícím roce nákladové úroky klesaly vlivem snížení podílu bankovních úvěrů na cizích 

zdrojích, je zaznamenán pokles čistého zisku o téměř 60 % v roce 2010 z důvodů uvedených 

dříve. Jak je z daného grafu patrné, firmou je vykazován inverzní charakter vývoje ukazatele 

oproti odvětví. Vysoká hodnota ukazatele ROE v roce 2011 je způsobena ziskovostí výroby 

zapříčiněnou především předchozími investicemi do nových technologií největšího odběratele 

OKD, díky níž mohly být realizovány vysoké dodávky na tuzemský trh. 

 
Graf 3.20 Ukazatel rentability vlastního kapitálu společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Tímto ukazatelem je vyjadřována výnosnost dlouhodobých investic. Ukazatel, jenž je 

hojně využíván k mezipodnikovému srovnání, je vyjádřen následujícím vztahem (3.3), 

	 = 	
í	 á + ℎ é	 ℎ

. (3.3)  

Inverzní charakter vývoje ukazatele ROCE v rámci odvětví a sledovaného podniku je 

opět patrný z grafu (3.21). Jak již bylo uvedeno dříve, dlouhodobé závazky a dlouhodobé 

bankovní úvěry v podobě investiční půjčky byly využívány do roku 2009. Následně je možné 

zaznamenat pokles ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů o více než 40 p.b. především 

v důsledku poklesu hospodářského výsledku běžného období. 
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Graf 3.21 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel bývá využíván nejen k mezipodnikovému srovnání, ale je i dobrým 

signalizátorem správného vedení podniku. Nízká hodnota tohoto ukazatele může znamenat 

špatnou úroveň managementu, vyšší hodnota je naopak známkou schopného řízení podniku 

i dobrého jména firmy. Vztah je dán následujícím vzorcem. 

	 = 	
č ý	

ž
	. (3.4)  

Vývoj čistého zisku lze charakterizovat poklesem do roku 2007, následně dvouletým 

růstem, blíže specifikovaným dříve, a dále prudkým poklesem v roce 2010 s následným skokem 

o 210 % v roce 2011. Naopak tržby oscilovaly v letech 2005 až 2007 okolo hodnoty  

393 000 tis. Kč a v následujících letech je zaznamenán jejich prudký vzestup o 44,64 % v roce 

2008 a v nadcházejícím roce o dalších více než 10 %. Důvodem růstu tržeb v posledních dvou 

zmiňovaných letech je především hledání nových odbytišť. V roce 2008 byla firmou 

realizována dodávka do Mexika ve výši 78 mil. Kč. V roce 2009 došlo sice ke snížení dodávky 

do Ruska, ale díky investičnímu rozmachu odběratelské firmy OKD tak byly realizovány 

dodávky především na tuzemský trh a bylo dosaženo nejlepších výsledků v oblasti zisku od dob 

založení společnosti Hansen Electric s.r.o. Propad tržeb o téměř 25 % je charakteristický pro 

rok 2010, což bylo projevem krize a útlumu exportu do zahraničí. Obrat v roce 2011 je způsoben 

především objemnými dodávkami na tuzemský trh a firma se tak dostává do historicky 

nejúspěšnějších hodnot. Následující roky úpadku jsou zapříčiněny především doléhání 

důsledků celosvětové krize. 
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Graf 3.22 Ukazatel rentability tržeb společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita nákladů 

Ukazatelem rentability nákladů je vyjadřováno zhodnocení vložených nákladů 

do výrobního procesu. Vztah je dán následujícím vzorcem, 

	 á ů	 = 	
č ý	

á
	. (3.5)  

Kvůli špatné dostupnosti dat nebylo možné vyčíslit tento ukazatel pro dané odvětví. 

Grafem (3.23) je zachycena hodnota rentability nákladů pro samotný podnik. Propad ukazatele 

v roce 2010 je především způsoben poklesem čistého zisku o 58,4 % oproti předchozímu roku, 

což byl následek, jak již bylo zmíněno dříve, neuskutečněných dodávek na zahraniční trh 

a výsledný ukazatel tak byl snížen na hodnotu pod 15 %. Přestože je v roce 2011 tento ukazatel 

navrácen na hodnotu obdobnou roku 2009, v následujících letech klesá nejdříve o 6 p.b. 

a následně o dalších vice než 14 p.b. Ačkoliv je zaznamenán značný pokles nákladovosti výroby 

v posledních dvou letech, pokles zisku byl do té míry razantnější, že způsobil snížení 

výsledného ukazatele rentability nákladů na nejnižší úroveň za sledované období, a to na 

hodnotu 9,62 %. 
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Graf 3.23 Ukazatel rentability nákladů společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

„Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv.“  Dluhošová (2010, s. 86). V praxi jsou používány dvě skupiny 

ukazatelů aktivity, tj. doby obratu a obratovosti. Zatímco dobou obratu je vyjádřeno, za jak 

dlouho dojde k obratu majetku ve vztahu k jeho tržbám, obratem je charakterizována intenzita 

využití majetku. 

Pro srovnání s odvětvím bylo použito ukazatele doby obratu jednotlivých položek, jenž 

je charakterizován následujícím vzorcem (3.6).  

	 = 	
ž 	 ℎ ∙ 360

ž
. (3.6)  

Jako položka rozvahy lze být použit objem aktiv, zásob, pohledávek či závazků. 

Preferována je zpravidla co nejnižší hodnota ukazatele. 

Doba obratu aktiv 

Jak je patrné z grafu (3.24), doba obratu aktiv sledovaného podniku je v krizových letech 

2008 až 2010 podstatně vyšší než u odvětví.  
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Graf 3.24 Ukazatel doby obratu aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu zásob 

Dobou obratu zásob je vyjádřeno, za jak dlouho jsou firmou prodány své zásoby. Jak je 

viditelné z grafu (3.25), mimo rok 2005 je hodnota doby obratu zásob sledovaného podniku 

vyšší než v porovnání s odvětvím. 

 
Graf 3.25 Ukazatel doby obratu zásob společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu pohledávek 

Co se týče doby obratu pohledávek, z grafu (3.26) je patrné, že je vykázán shodný trend 

vývoje ukazatele podniku a odvětví. Rozdílem zůstává podstatně nižší hodnota ukazatele doby 

obratu pohledávek u odvětví, než je tomu u sledovaného podniku. Zatímco průměrná doba 
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splatnosti faktur nepřekročí v odvětví 80 dní a v roce 2008 dokonce klesá k hodnotě 33,4 dní, 

podnikem jsou vykázány podstatně vyšší čísla. 

 
Graf 3.26 Ukazatel doby obratu pohledávek společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatelem doby obratu závazků je vyjádřena platební disciplína podniku vůči 

dodavatelům, resp. udává počet dní, na které byl podniku poskytnut obchodní úvěr. V rámci 

tohoto ukazatele je zdůrazňována jeho stabilita v čase, které bylo, v porovnání s odvětvím, 

podnikem dosaženo v letech 2005 až 2010. Následně je zaznamenán rostoucí trend signalizující 

zhoršující se platební disciplínu podniku v posledních sledovaných letech. 

 
Graf 3.27 Ukazatel doby obratu závazků společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je definována jako schopnost podniku dostát svým závazkům. Při hodnocení 

likvidity je třeba vycházet z cílové skupiny, pro koho jsou výsledky analýzy určeny. Nízká 

úroveň likvidity může pro management znamenat snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí či 

ztrátu kontroly nad podnikem. Vlastníky podniku je preferována nižší úroveň likvidity, neboť 

oběžná aktiva mohou představovat neefektivní vázanost peněžních prostředků a snižovat tím 

rentabilitu vlastního kapitálu. Z hlediska investorů však bude preferována likvidita vyšší 

úrovně, což bývá spojováno s dobrou platební schopností. 

Ukazatel celkové likvidity 

V rámci matematického vyjádření je poměřován objem oběžných aktiv v důsledku jejich 

potencionálního přeměnění na pohotové peněžní prostředky a hodnota krátkodobých závazků. 

Vztah je dán vzorcem a jeho hodnota by se dle Dluhošové (2010) měla pohybovat v rozmezí 

1,5 až 2,5. 

	 é	 	 = 	
ěž á	

á é	 á
	. (3.7)  

Jak je znázorněno následujícím grafem, doporučené rozmezí je podnikem ve všech 

letech až na rok 2013 dodrženo. Z výkazů přiložených v příloze je patrné, že v roce 2010 

vzrostla oběžná aktiva o více než 13 %, zatímco v oblasti krátkodobých závazků je dodržena 

přibližně stejná úroveň jako v předchozím roce. Z toho důvodů mohl být ukazatel celkové 

likvidity navýšen na svou maximální hodnotu v rámci sledovaných let. Rok 2011 je obdobím 

růstu krátkodobých závazků, zejména závazků ke společníkům a závazků z obchodních vztahů. 

Zlom nastává v roce 2013, kdy jsou oběžná aktiva snížena o 31 % oproti minulému roku 

především z důvodu poklesu položky pohledávek z obchodních vztahů. 
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Graf 3.28 Ukazatel celkové likvidity společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity je vyznačován lepší vypovídací schopností, jelikož jsou 

z výpočtu vyčleněny zásoby kvůli jejich možnému zkreslení v případě rozdílného ocenění. 

Preferováno je dle Dluhošové (2010) rozmezí od 1,0 do 1,5 a vztah je matematicky vyjádřen 

vzorcem (3.8). 

ℎ á	 	 = 	
ěž á	 − á

á é	 á
	. (3.8)  

Jak je z grafu (3.30) patrné, doporučené rozmezí je podnikem překročeno hned dvakrát. 

Důvodem překročení v roce 2007 je nárůst hodnoty v oblasti krátkodobých závazků, především 

v důsledku krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí, spojených 

s činností podnikové spořitelny. V roce 2010 dochází k navýšení krátkodobého finančního 

majetku, což je projevem zrušení dané firemní spořitelny. Oproti zrušení krátkodobých 

finančních výpomocí v podobě spořitelny pro zaměstnance, sloužící jako zdroj pohotových 

peněžních prostředků k financování provozní činnosti firmy, bylo nutné střádat určitou sumu 

na termínovaných účtech v bance. Z tohoto důvodu je znatelný nárůst v oblasti krátkodobého 

finančního majetku v roce 2010. Nadměrná výše oběžných aktiv však může vést 

k neefektivnímu využívání prostředků vložených do podnikání a tím nepříznivě ovlivňovat 

celkovou výnosnost těchto prostředků. V roce 2011 a 2012 je již dosaženo nižší hranice 

doporučeného intervalu a v roce 2013 je vykázán pokles ukazatele pod doporučenou úroveň 

v důsledku snížení oběžných aktiv při srovnatelné úrovni objemu zásob. 
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Graf 3.29 Ukazatel pohotové likvidity společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatelem okamžité likvidity je poměřován objem pohotových platebních prostředků 

(peníze na účtech, v hotovosti, šeky) a krátkodobých závazků. Doporučené rozmezí dle 

Růčkové (2010) je od 0,6 do 1,1. Za kritickou hodnotu je pak považována hodnota 0,2. 

Matematické vyjádření vztahu je dáno vzorcem (3.9). 

ž á	 	 = 	
ℎ é	 í	 ř

á é	 á
	. (3.9)  

Grafem (3.31) je znázorněn vývoj ukazatele v letech 2005 až 2013. Jak je patrné, 

doporučované rozmezí není ani sledovaným podnikem ani odvětvím téměř vůbec dodrženo. 

Příčinou může být nevhodnost daného rozmezí právě pro odvětví CZ-NACE 27. Naopak 

hodnota ukazatele v rámci odvětví je znázorněna na úrovni kritické hodnoty. Co se týče podniku 

Hansen Electric s.r.o., ukazatel okamžité likvidity je snížen pod kritickou úroveň hned čtyřikrát.  

V roce 2007, kdy je vykázán nízký objem krátkodobého finančního majetku a současně 

poměrně vyšší hodnota krátkodobých závazků, dále v roce 2011 a 2012 v důsledku nízkého 

objemu pohotových finančních zdrojů a enormní výši krátkodobých závazků. Avšak 

nedodržení doporučených hodnot ještě nemusí znamenat finanční problémy společnosti, jelikož 

je možné využít dalších pohotových zdrojů financování v podobě kontokorentů apod. Přesto je 

třeba brát zřetel na nízkou úroveň likvidity, aby se podnik nedostal do platební neschopnosti. 
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Graf 3.30 Ukazatel okamžité likvidity společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

V rámci této podkapitoly bude řešena analýza vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem, 

tedy kapitálová struktura. Zadluženost podniku je definována jako financování činnosti firmy 

cizími zdroji a není považována za negativní znak řízení společnosti. Celková výnosnost 

vloženého kapitálu do podniku je snižována právě výhradním použitím kapitálu vlastního. 

Navíc vlastní kapitál je považován za zdroj finančních prostředků absolutně nejdražší 

v důsledku nedodržení daňové optimalizace a dále z hlediska podstoupení podnikatelského 

rizika vlastníkem vkládajícím kapitál do firmy. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech a ukazatel celkové zadluženosti 

V rámci tohoto ukazatele je poměřován vlastní kapitál k aktivům společnosti a je 

preferována rostoucí tendence tohoto ukazatele v čase. Avšak neúměrná hodnota tohoto 

ukazatele může být znakem poklesu výnosnosti vloženého kapitálu. Vztah je dán vzorcem 

(3.10). 

í 	 í 	 á 	 	 	 	 í	 á
	 	. (3.10)  

Ukazatelem celkové zadluženosti nebo také ukazatelem věřitelského rizika je vyjádřen 

poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy. Je využíván především bankovními ústavy 

pro posouzení zadlužení svého potencionálního dlužníka. Ukazatel je dán vztahem (3.11) a měl 

by vykazovat klesající tendenci.  
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	 é	 ž 	 	 í	 á

á	
	. (3.11)  

Jak je viditelné z grafu (3.31), rostoucí tendence ukazatele podílu vlastního kapitálu na 

aktivech je dosaženo v letech 2005 až 2010. Je možné podotknout, že vývoj vlastního kapitálu 

znázorněného v kapitole o struktuře pasiv je kopírován do určité míry právě tímto ukazatelem. 

Z grafu je také jasně patrné, že vývoj zadluženosti podniku je do roku 2009 totožný s odvětvím. 

Změna nastává v roce 2011, kdy je zaznamenán převis cizího kapitálu nad kapitálem vlastním, 

což bylo způsobeno nárůstem krátkodobých závazků. 

 
Graf 3.31 Ukazatel zadluženosti společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

V rámci tohoto ukazatele je poměřován dlouhodobý kapitál a objem stálých aktiv. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla činit alespoň 100 % v důsledku zajištění financování fixního 

majetku dlouhodobými zdroji. Vztah je dán vzorcem (3.12). 

ň	 í	 á ý ℎ	 	 = 	
ℎ ý	 á

á á	
	. (3.12)  

Z následujícího grafu je zřejmé, že požadované hranice 100 % je dosaženo ve všech 

sledovaných letech, otázkou však zůstává, zda není podnik překapitalizovaný, tzn. že i oběžná 

aktiva jsou ze značné míry financovány dlouhodobými zdroji. 
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Graf 3.32 Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl stálých aktiv 

Na základě tohoto ukazatele je poměřován objem stálého majetku na celkových aktivech 

podniku. Vztah je dán vzorcem (3.13). 

í 	 á ý ℎ	 	 = 	
á á	

á	
	. (3.13)  

Jak je patrné z následujícího grafu (3.33), ve firmě je zaznamenán poměrně nízký podíl 

stálého majetku na celkových aktivech v porovnání s odvětvím. Nízký podíl stálých aktiv by 

tak firmě mohl zvyšovat adaptabilitu na výkyvy poptávky, jelikož čím je vyšší objem stálých 

aktiv ve firmě, tím větší jsou fixní náklady (vlivem odpisů, nákladů na údržbu), čímž je podnik 

donucen k vysokému využití výrobní kapacity a růstu produkce, aby byly tyto fixní náklady 

rozděleny na co největší počet výrobků. 
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Graf 3.33 Ukazatel podílu stálých aktiv společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Majetkový koeficient 

Na základě tohoto ukazatele, známého také jako finanční páka, je vyjádřen podíl aktiv 

k vlastnímu kapitálu. V rámci udržení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů by měl být 

tento ukazatel v čase stabilní. Majetkový koeficient je dán vzorcem (3.14). 

ý	 	 	 á	

í	 á
	. (3.14)  

S přihlédnutím na vývoj tohoto ukazatele dle grafu (3.34) lze usoudit, že ukazatel je 

poměrně stabilní do roku 2009. Následně po mírném poklesu je zaznamenán rostoucí trend. 

Důvodem je stále snižující se hodnota vlastního kapitálu v důsledku poklesu zisku. 

 
Graf 3.34 Majetkový koeficient společnosti Hansen Electric s.r.o. 

 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Dlouhodobá a běžná zadluženost 

Z hlediska ukazatele dlouhodobé zadluženosti je poměřován dlouhodobý cizí kapitála 

k celkovým aktivům. Hodnota ukazatele by měla v čase vykazovat klesající tendenci. 

Matematicky je vztah znázorněn vzorcem (3.15) 

á	 ž 	 = 	
ℎ ý	 í	 á

á	
	, (3.15)  

Graf 3.35 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obdobně lze konstruovat matematický zápis pro ukazatel běžné zadluženosti s tím 

rozdílem, že v čitateli bude pro změnu krátkodobý cizí kapitál. Taktéž jako u předchozího 

případu je preferována klesající tendence. Dle grafu (3.35) je patrné, že zatímco dlouhodobá 

zadluženost je oproti odvětví snižována, v oblasti běžné zadluženosti (3.36) je znatelný nárůst 

po roce 2010. Příčinou je především nárůst v položce krátkodobé závazky, resp. závazky 

z obchodních vztahů. Jak již bylo uvedeno dříve, společnost nedisponuje žádným dlouhodobým 

bankovním úvěrem od roku 2010. 
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3.4 Shrnutí výsledků kapitoly 

Finanční analýzou byla zjištěna situace firmy v porovnání s odvětvím a v souvislosti 

s vývojem hospodářského cyklu. Jelikož finanční analýza není předmětem této práce, byla 

provedena pouze v rámci významných ukazatelů. Z výsledků analýzy lze podotknout, že vývoj 

jednotlivých ukazatelů je dán inverzním charakterem vůči odvětví. Předpokládáme-li totožné 

chování odvětví v návaznosti na ekonomický cyklus země, pak lze předběžně charakterizovat 

vývoj podnikových proměnných jako anticyklický. Následující kapitolou bude proveden pokus 

zhodnotit vliv hospodářského cyklu na vybrané ukazatele finanční analýzy.  

Graf 3.36 Ukazatel běžné zadluženosti 
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4 VLIV HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU NA VYBRANÉ FINANČNÍ 

PROMĚNNÉ PODNIKU 

Tato kapitola bude zaměřena na analýzu vlivu hospodářského cyklu na vybrané finanční 

ukazatele podniku Hansen Electric s.r.o. Při zkoumání bude použita především metoda křížové 

korelace za účelem zjištění možných zpoždění jednotlivých proměnných. Následně bude 

sestaven lineárně regresní model vybraného finančního ukazatele v závislosti na dílčích 

parametrech dokazujících závislost na hospodářském cyklu. 

4.1 Vliv jednotlivých proměnných hospodářského cyklu na vybrané finanční 

ukazatele 

Následná analýza bude zpracována za použití programu SPSS. Jednotlivé časové řady 

použité v této práci byly zjištěny ze stránek Eurostat, databáze ČNB ARAD či spočteny na 

základě výkazů firmy a následně výchozím programem očištěny od sezónních vlivů pomocí 

multiplikativní vazby.  

Ačkoliv byla nejdříve zkoumána závislost mezi vybranými ukazateli na hospodářském 

cyklu v podobě hrubého domácího produktu, v důsledku nízkého korelačního koeficientu mezi 

reálným HDP a jednotlivými ukazateli, byly hledány další proměnné, kterými by mohl být 

vývoj ukazatelů v čase lépe vysvětlen (cenová hladina, úroková míra, směnný kurz, index 

průmyslové produkce apod.). 

 V důsledku nestacionárního vývoje časové řady HDP byla provedena jeho transformace 

na růst. 

4.1.1 Ukazatel rentability aktiv  

Rentabilitou aktiv je porovnáván provozní zisk k aktivům podniku. Následným 

rozborem je dokázáno, kterými proměnnými je ukazatel nejvíce ovlivněn. Jelikož nebyla 

prokázána závislost mezi cenovou hladinou ani směnným kurzem nejsou tyto proměnné ve 

výkladu zahrnuty. 

ROA a růst HDP 

Jak již bylo popsáno v první kapitole, v období expanze je zaznamenán růst HDP až do 

období jeho stagnace, kdy již ekonomika narazila na svou hranici produkčních možností. Po té 

lze vypozorovat pokles do záporných hodnot, jenž jsou projevem snižující se výkonnosti 

ekonomiky. Rentabilitou aktiv je porovnáván provozní zisk k aktivům podniku. 
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Předpokládáme-li procyklické chování položky zisk, měla by být závislost mezi ukazatelem 

ROA a růstem HDP (r_rGDP) pozitivní.  

Jak je naznačeno následujícím grafem (4.1), závislost ukazatele ROA a g_GDP je 

negativní v roce 0, tzn. že vývoj podniku v podobě ukazatele ROA je možné charakterizovat 

jako anticyklický vůči vývoji HDP. Přikloníme-li se však k druhé možnosti, reálnější, pak 

sledovaný ukazatel reaguje kladně na růst r_rGDP se zpožděním až 4 období (čtvrtletí). Tato 

skutečnost může být způsobena např. uzavíráním ročních kontraktů na dodávku zboží, k jejíž 

realizaci dochází až po určité době. 

 
Graf 4.1 Analýza zpoždění ukazatele ROA s růstem HDP 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ROA a indikátory průmyslové výroby 

Poměrně dobrými a hojně využívanými indikátory vývoje situace na trhu je index 

průmyslové produkce (InPP) a tržby průmyslové výroby (TrPV). V důsledku hledání 

významnější závislosti mezi ukazatelem ROA a vývojem hospodářského cyklu bylo třeba 

nalézt další vhodné proměnné. Při pátrání bylo využito předpokladu, že dodávky firmy Hansen 

Electric s.r.o. jsou především realizovány na tuzemský trh, kde nejvýznamnějším odběratelem 

je důlní společnost OKD, jenž je součástí české průmyslové výroby. Následná analýza opravdu 

dokázala vyšší závislost mezi ukazatelem ROA a InPP nebo TrPV, než tomu bylo u růstu 

hrubého domácího produktu. 

Z následujících grafů je patrné, že původně předpokládaná pozitivní závislost mezi 

ukazatelem ROA a sledovanými proměnnými byla dokázána. V souvislosti s TrPV je 

koeficientem korelace zaznamenána závislost ve výši 0,358 se zpožděním 5 období 

a s proměnnou InPP dokonce 0,390 se zpožděním dvě čtvrtletí. 
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4.1.2 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

V rámci sledování vývoje tohoto ukazatele je možné předpokládat pozitivní závislost 

mezi výší zisku nacházejícího se v čitateli ukazatele a růstem HDP v případě, že by nebyl 

zbytečně kumulován zisk z předchozích období, čímž by jmenovatel ukazatele v podobě 

vlastního kapitálu nebyl navýšen. Jak uvádí Dluhošová (2010), pro výpočet ukazatele je možné 

použít i zisk před zdaněním v případě, že se jedná o kvartální data, tak jak je použito v této 

kapitole. 

ROE a růst HDP 

Opět je z grafu (4.4) patrná negativní závislost mezi ukazatelem ROE a růstem HDP. 

Příčinou negativní závislosti ukazatele by mohl být větší vliv hrubého domácího produktu na 

jmenovatele ROE, což je vlastní kapitál, než na čistý zisk, jenž je obsažen v čitateli. Avšak po 

důkladnější analýze bylo zjištěno, že ukazatel je významněji ovlivněn hodnotou zisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.3 Graf 4.2 Analýza zpožděni ROA s TrPV 
 

Graf 4.2 Analýza zpožděni ROA s InPP 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.4 Analýza zpoždění ukazatele ROE s růstem HDP 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ROE a indikátory průmyslové výroby 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je pozitivně ovlivněn vývojem indexu 

průmyslové produkce se zpožděním dvou čtvrtletí. Zatímco u InPP je zaznamenán koeficient 

korelace 0,371, u proměnné TrPV je to již 0,496 se zpožděním pěti období. 

 

 

4.1.3 Ukazatel okamžité likvidity  

Tento ukazatel byl vybrán na základě finanční analýzy, kde mohla být pozorována 

výrazně nižší likvidita oproti požadovanému rozmezí. Proto je účelné zjistit, čím je tento 

ukazatel v závislosti na vývoji hospodářského cyklu ovlivněn. 

Graf 4.5 Analýza zpožděni ROE s InPP Graf 4.3 Analýza zpožděni ROE s InPP 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Okamžitá likvidita a růst HDP 

V rámci ukazatele likvidity jsou poměřovány pohotové peněžní prostředky 

s krátkodobými závazky. Jelikož je ukazatelem vyjádřena schopnost dostát svým závazkům, 

měl by být tento ukazatel pozitivně ovlivněn růstem HDP v návaznosti na hospodářský cyklus. 

Jak je patrné z následujícího grafu, pozitivní závislost je dokázána v roce 0, tzn. není 

zaznamenáno žádné zpoždění. 

 
Graf 4.7 Analýza zpoždění ukazatele okamžité likvidity s růstem HDP 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita a směnný kurz 

Předpokladem je pozitivní závislost mezi ukazatelem okamžité likvidity a velikostí 

směnného kurzu, jelikož roste-li kurz, firmě vyvážející zboží do zahraničí vznikají kurzové 

zisky, tudíž je následně připsána vyšší položka na bankovní účet, v době kdy byla faktura 

zaplacena. Celá situace byla zkoumána i s použitím nominálního efektivního kurzu Koruny, 

jelikož firmou jsou vyváženy výrobky i do jiných zemí, než jsou státy součástí eurozóny. 

V důsledku nízké hodnoty korelačního koeficientu však rozbor nebyl zahrnut do výkladu. 

Mnohem příznivější výsledky jsou dosaženy v podobě kurzu Eura (E_s), kdy je dle grafu (4.8) 

zaznamenána závislost ve výši 0,341 se zpožděním tří čtvrtletí. 
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Graf 4.8 Analýza zpožděni ukazatele okamžité likvidity s kurzem Eura 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.4 Ukazatel doby obratu aktiv  

Předpokladem této analýzy je pozitivní vztah mezi výší tržeb, jenž se nachází ve 

jmenovateli ukazatele a růstem HDP. Z principu by měl být majetek využíván efektivněji 

v dobách rozmachu, tudíž by doba obratu majetku měla být ve stejném čase snížena. 

Doba obratu aktiv a růst HDP 

Jak je znázorněno následujícím grafem, významnější závislost je zachycena se 

zpožděním tří období, tj. téměř jeden rok. Je tedy pravděpodobné, že tržby podniku reagují na 

růst HDP se zpožděním v důsledku postupného zotavování jednotlivých odvětví, jenž jsou na 

sobě dodavatelsky závislé. 

 
Graf 4.9 Analýza zpoždění ukazatele ROA s růstem HDP 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 



62 
 

Doba obratu aktiv a indikátory průmyslové výroby 

Výraznější inverzí vztah mezi ukazatelem doby obratu aktiv (DOA_s) je zaznamenán 

grafy (4.10) a (4.11), kdy je dosaženo závislosti ukazatele DOA_s a TrPV -0,409 se zpožděním 

3 čtvrtletí a ukazatele DOA_s s indexem průmyslové produkce dokonce -0,552 v rámci 

zpoždění 2 období. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.5 Ukazatel doby obratu závazků 

Platební disciplína podniku je charakterizována pomocí ukazatele doby obratu závazků. 

Předpokladem této analýzy je opět negativní vztah mezi tímto ukazatelem, vyjadřujícím na jak 

dlouho byl firmě poskytnut dodavatelský úvěr, a kolísáním ekonomického cyklu vyjádřeného 

růstem hrubého domácího produktu nebo indikátory průmyslové výroby. 

Doba obratu závazků a růst HDP 

Z následujícího grafu je patrné, že křížovou korelací byla dokázána negativní závislost 

mezi sledovanými proměnnými, avšak se zpožděním 3 čtvrtletí. 

  

Graf 4.11 Analýza zpožděni DOA s TrPV Graf 4.10 Analýza zpožděni DOA s InPP 
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Graf 4.12 Analýza zpoždění ukazatele doby obratu závazků s růstem HDP 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu závazků a indikátory průmyslové výroby 

Z následujících grafů je patrné, že doba obratu závazků je opravdu především vlivem 

indexu průmyslové produkce snižována, zejména pak se zpožděním dvou období. 

 

Graf 4.14 Analýza zpožděni DOZ s TrPP 

 

 

Graf 4.13 Analýza zpožděni DOZ s InPP 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.6 Ukazatel celkové zadluženosti 

V rámci ukazatele celkové zadluženosti vyjádřeného poměrem mezi cizím kapitálem 

a aktivy podniku není zcela možné dokázat ať už přímou či nepřímou závislost na 

hospodářském vývoji. Předpokládané chování tohoto ukazatele by mělo se zpožděním 

kopírovat hospodářský cyklus, kdy při expanzi nabývají jednotlivé proměnné na síle a je třeba 

získávat nové finanční prostředky pro realizaci podnikových cílů například prostřednictvím 

cizích zdrojů. Přestože je z grafu patrná pozitivní závislost mezi celkovou zadlužeností podniku 

a růstem HDP se zpožděním více období, tato závislost není zcela významná a dosahuje 

hodnoty 0,247. Příčinou slabého vztahu může být možnost financovat podnikové záměry nejen 

prostřednictvím cizích, ale také vlastních zdrojů. 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

V rámci zkoumání závislosti ukazatele celkové zadluženosti na tržbách průmyslové 

výroby lze vysledovat pozitivní vztah se zpožděním více jak 4 období. 

4.1.7 Ziskovost firmy 

Po analýze závislosti jednotlivých vybraných ukazatelů a vývoje hospodářského cyklu 

je třeba věnovat pár řádků vztahu mezi samotným ziskem a vývojem jednotlivých proměnných 

hospodářského cyklu, u nichž byla prokázána významnější závislost. Pro analýzu zisku byl 

použit čtvrtletně vykázaný zisk společnosti před zdaněním. 

Zisk firmy a růst HDP 

Pokud by byl přijat předpoklad procyklického chování společnosti, pak lze vysledovat 

pozitivní závislost mezi ziskem před zdaněním a růstem domácího produktu. Jak je znatelné 

Graf 4.15 Analýza zpoždění ukazatele celkové 
zadluženosti s růstem HDP 

Graf 4.4 Analýza zpoždění ukazatele celkové 
zadluženosti s TrPV 
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z následujícího grafu, vztah mezi EBT a růstem HDP je negativního charakteru, tzn. že zvyšuje-

li se růst HDP, zisk firmy klesá. 

 
Graf 4.17 Analýza zpoždění EBT s růstem HDP 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zisk firmy a indikátory průmyslové výroby 

Při analýze závislosti mezi ziskem před zdaněním a indexem průmyslové výroby byly 

prokázány podobné výsledky jako u ukazatelů rentability. Je tedy zaznamenána pozitivní 

závislost mezi těmito proměnnými se zpožděním dvou období. V rámci indexu tržeb 

průmyslové výroby a zisku před zdaněním sledované společnosti je naopak patrná závislost 

negativní a to v případě je-li vývoj indexu tržeb předběhnut společností v podobě zisku o 1 

období.  

 

 

Graf 4.5 Analýza zpoždění EBT s TrPV Graf 4.18 Analýza zpoždění EBT s  InPP 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Původním záměrem bylo vytvoření regresního lineární modelu pro vysvětlovanou 

proměnnou zisk před zdaněním. Bližší analýza pak ukázala, že model sestavený za pomoci 

vysvětlujících proměnných (růst reálného HDP, InPP a TrPV) byl jako celek i po všech 

transformací statisticky nevýznamný. Proto byla hledána taková proměnná, kdy by byla 

závislost na vývoji hospodářského cyklu modelem lépe popsána. 

4.2 Vícerozměrný lineárně regresní model 

Při analýze závislosti jednotlivých ukazatelů na hospodářském cyklu v předchozí 

kapitole byly zjištěny jednotlivá zpoždění. Následně byl proveden pokus sestavit lineárně 

regresní model pro jednotlivé ukazatele. Další analýza však u většiny těchto modelu 

neprokázala statistickou významnost jednotlivých parametrů či významnost modelu jako celku. 

Výjimkou zůstává ukazatel rentability vlastního kapitálů, u kterého se prokázala 

statistická významnost hned u dvou parametrů. Tato kapitola je zaměřena na stručný popis 

postupu sestavení lineárně regresního modelu ukazatele ROE. 

4.2.1 Formulace modelu 

V této části bude provedena formulace lineárního regresního modelu a jeho 

proměnných. 

Stochastická formulace 

 Stochastická formulace je založena na následující rovnici. 

+ ∙ + ∙ + 	,	 (4.1)  

kde   závislá proměnná (vysvětlovaná),  úrovňová konstanta,  parciální regresní 

koeficient (měří změnu střední hodnoty Y (tj. E(Y/X1,X2)) na jednotku X1, za předpokladu 

jinak nezměněných okolností „ceteris parubus“),  nezávisle proměnná (vysvětlující),  

parciální regresní koeficient (měří změnu střední hodnoty Y (tj. E(Y/X1,X2)) najednotku X2, 

při „ceteris parubus“), nezávisle proměnná (vysvětlující),  náhodná složka. 

Popis proměnných 

Rovnicí (4.2) jsou zaznamenány jednotlivé proměnné vstupující do lineárního 

regresního modelu. 

( , , )	,	 (4.2)  
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kde  je rentabilita vlastního kapitálu sledované společnosti,  je hrubý domácí produkt 

ČR v reálném vyjádření v mil. EUR,   je index průmyslové produkce a 	je index 

tržeb průmyslové výroby. 

4.2.2 Analýza vstupních časových řad 

Časová řada ukazatele ROE byla získaná výpočtem na základě vzorce (3.2) 

z kvartálních dat společnosti Hansen Electric s.r.o s tím rozdílem, že byl použit zisk před 

zdaněním. Zatímco hodnoty časové řady GDP byly zjištěny ze stránek Eurostatu, hodnoty 

proměnných InPP a TrPV byly získány ze stránek Českého statistického úřadu. Jednotlivé 

časové řady byly dekomponovány pomocí multiplikativních vazeb a byly programem SPSS 

očištěny o sezónní složku. Při hodnocení odlehlých hodnot nebyla zjištěna žádná extrémní 

odchylka. V rámci analýzy stacionarity musel být hrubý domácí produkt převeden na růst 

domácího produktu. Křižovou korelací pak byla zjištěna jednotlivá zpoždění a v rámci 

multikolinearity pomocí korelační matice byla splněna podmínka závislosti všech 

vysvětlujících proměnných mezi sebou pod úrovní 0,8. 

4.2.3 Lineární regrese 

Nejdříve byl pomocí programu odhadnut lineárně regresní model ve všech možných 

transformacích, tj. úrovních, růstech, diferencích či logaritmech. Jako nejvhodnější se nakonec 

jevil model v úrovních, avšak po předběžné analýze statistické významnosti jednotlivých 

vysvětlujících proměnných musel být ukazatel růstu HDP z modelu vypuštěn. Následující 

regresní analýza je založena matematické formulaci modelu na základě následujícího vzorce. 

_ + ∙ _ + ∙ _ + 	,	 (4.3)  

kde _  je sezónně očistěný ukazatel rentability vlastního kapitálu v čase t, _  je 

sezónně očistěný index průmyslové produkce v čase t-2, _  jsou sezónně očistěné tržby 

průmyslové produkce v čase t-5,  je reziduální složka v čase t  a , ,  jsou jednotlivé 

regresní koeficienty. 

4.2.4 Odhad lineárně regresního modelu  

Odhad lineárně regresního modelu je proveden metodou nejmenších čtverců a je 

zachycen následující tabulkou (4.1). 
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Tab. 4.1 Model Summary  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,609a ,370 ,325 ,07731088 2,403 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Koeficientem determinace  je vyjadřován stupeň vysvětlení celkové změny 

vysvětlované proměnné ROE_s regresí. Jak je patrné z tabulky (4.1),  se blíží 0,370, což 

znamená, že model je vysvětlen z více než 37 %. Po pokusu přidání další možných 

vysvětlujících proměnných do modelu nebyl tento koeficient výrazně navýšen při současné 

platnosti statistické významnosti jednotlivých proměnných a modelu jako celku. 

 
Tab. 4.2 ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,098 2 ,049 8,237 ,002b 

Residual ,167 28 ,006   

Total ,266 30    
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Tabulky (4.2) je důležitá hodnota Sig, která udává statistickou významnost modelu. 

Sig. je rovno 0,002. Z tohoto hlediska lze předběžně nahlížet na model jako na statisticky 

významný. 
 

Tab. 4.3 Coefficients 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,786 ,242  -3,247 ,003 

TrPV_lag5 ,005 ,001 ,478 3,154 ,004 

InPP_lag2 ,004 ,002 ,317 2,094 ,045 

a. Dependent Variable: ROE_s 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulkou (4.3) jsou zachyceny beta koeficienty. Na základě sloupce Sig. lze 

předpokládat, že všechny parametry modelu jsou statisticky významné na 5 % hladině 

významnosti. Proto je možné formulovat model na základě následující rovnice: 
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_ −0,786 + 0,005 ∙ + 0,004 ∙ + 	. (4.4)  

4.2.5 Statistická verifikace 

Tato kapitola je zaměřena na statistickou verifikaci výše uvedeného modelu. 

Testování statistické významnosti jednotlivých parametrů 

Test je stanoven na 5% hladině významnosti.  

Pro t – test jsou stanoveny následující hypotézy. 

H0: βi = 0, (parciální parametr beta je statisticky nevýznamný). 

H1: βi ≠ 0. (parciální parametr beta je statisticky významný). 

Obecný vzorec pro výpočet T- testu:   

=
−

=
− 0

= ≈ / ,  (4.5)  

 

Tab. 4.4 Test statistické významnosti jednotlivých parametrů 

 

 tkrit.  tvyp 

, (28) 2,0484071 ˂ 
 

   
 

   
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Jak je patrné z tabulky (4.4), statistika tvyp je ve všech případech větší než statistika tkrit.. 

Zamítáme tedy H0 ve prospěch H1. Lze předpokládat, že všechny parametry modelu jsou 

statisticky významné. 

1.1.1 Test významnosti modelu 

Test je stanoven na 5% hladině významnosti.  

Pro F – test jsou stanoveny následující hypotézy. 

H0: βi = 0, (model jako celek není statisticky významný), 

H1: ≠ 0 ∨ ≠ 0 (model jako celek je statisticky významný). 

= , 

(4.6) 

kde   je hodnota čtverců vysvětlených modelem,  je reziduální suma čtverců, 

 je počet parametrů (úrovňová konstanta),  je počet pozorování mínus počet parametrů.  

|−3,247| 
|3,154| 
|2,094| 
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Tab. 4.5 Test významnosti modelu  

 

     

(2,28) 3,34039 ˂ 
 

        

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Jak je patrné z tabulky (4.5) statistika  je větší než statistika . Zamítáme tedy 

H0 ve prospěch H1 na pětiprocentní hladině významnosti. Lze předpokládat, že model jako celek 

je statisticky významný.  

4.2.6 Ekonometrická verifikace 

 Podkapitola ekonomická verifikace je věnována testování modelu a testování jeho 

časových řad. Je založena na ověřování všech podmínek a předpokladů, které jsou důležité pro 

vygenerování vhodného vícerozměrného lineárního regresního modelu. 

Následující části jsou zaměřeny na problémy specifikace modelu, autokorelace, 

heteroskedasticity a v neposlední řadě se zabývají problémem normality rozdělení reziduí. 

Specifikace modelu 

Tato část je věnována otázkám, zda je model správně specifikován či zda je lineární 

závislost vhodná. Pro analýzu byl použit grafický a Ramse RESET test. 

 
Graf 4.20 Grafický test správné specifikace modelu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle grafického testu (4.20), lze předběžně předpokládat, že model je správně 

specifikován, jelikož body grafu se nacházejí ve vyznačeném intervalu. Pro jistotu bude ale 

následně proveden Ramse RESET test. 

Pro test jsou stanoveny následující hypotézy. 

|8,237|
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H0: Původní model je správně specifikován. 

H1: Původní model není správně specifikován. 

V souvislosti s provedením testu byly do modelu zavedeny další dvě proměnné. Nový 

model je tak dán rovnicí (4.7). 

_ + ∙ _ + ∙ _ ∙ + ∙ + ∙ + 	,	 (4.7) 

kde  je součet 2 predikovaných hodnot modelem a  je součet 3 predikovaných 

hodnot. 

Pro ověření hypotéz byly vytvořeny nové proměnné z původního modelu. Následně 

bude vypočtena hodnota Fvyp dle vztahu (4.8). 

−
(1 − ) ~ ( , ), (4.8) 

kde 	 	 	je koeficient determinace vztahující se k novému a starému modelu,  je 

počet nově zařazených vysvětlujících proměnných a  je rozdíl mezi počtem pozorování a 

počtem koeficientů v novém modelu. 

 
Tab. 4.6 Model Summary Ramse RESET test 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,615a ,378 ,282 ,07973792 

a. Predictors: (Constant), y3, InPP_lag2, TrPV_lag5, y2 

b. Dependent Variable: ROE_s 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulkou (4.6) je znázorněn výstup z lineární regrese nového modelu. Jak je uvedeno, 

	činí 0,378 a 	starého modelu, dle tabulky (4.1) zachycené dříve, činí 0,370. Po výpočtu 

nové hodnoty  tedy vyplívá, že  není menší než . Tudíž lze přijmout H0 o správné 

specifikaci původního modelu. 
 

Tab. 4.7 Statistiky pro Ramse RESET test 

 

     

, (2,28) 3,369016359 ≮ 
 

        

 
Zdroj: vlastní zpracování 

0,169235
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Autokorelace 

Autokorelace reziduí je chápána jako sériová závislost náhodné složky na svých 

zpožděných hodnotách. Pro zkoumání této sériové závislosti bude použita grafická metoda 

a Durbin-Watsonův test. 

Z grafu (4.21) lze usoudit, že náhodná složka pravděpodobně není závislá na její 

opožděné hodnotě. 

 
Graf 4.21 Grafický test autokorelace 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Durbin-Watsonův test je založen na testování autokorelace prvního řádu. Pro testování je 

potřeba formulovat následující hypotézy. 

H0: 0,v modelu není autokorelace prvního řádu. 

H1:	 ≠ 0, v modelu je autokorelace prvního řádu. 

Dle statistických tabulek byla vyhledána dolní a horní hranice konfidenčního intervalu. 

Hodnota DW byla získána z tabulky (4.1) v kapitole zabývající se odhadem lineárního 

regresního modelu. Hodnoty pro posouzení testu jsou znázorněny v následující tabulce (4.18). 

 
Tab. 4.8 Durbin – Watsonův test 

 
  4 −  4 −  

1,29685	 1,57011	 2,42989	 2,70315	
	 DW 	2,403051	 	

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že statistika DW leží v oblasti pro přijetí H0. 

Na 5 % hladině významnosti lze předpokládat, že v modelu není autokorelace prvního 

řádu. 
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Heteroskedasticita 

Další z předpokladů lineárního regresního modelu je předpoklad konstantního 

a konečného rozptylu náhodné složky, tzn. homoskedasticita. V následujících podkapitolách 

bude analyzováno graficky a dále pomocí Whiteova testu, zda v daném modelu existuje 

heteroskedasticita či homoskedasticita. 

Tento parametrický test je založen na pomocné regresi, kde byly do původního modelu 

zavedeny pomocné proměnné. Výsledný model je pak dán rovnicí (4.9). 

+ ∙ _ + ∙ _ + ∙ _ +
∙ _ + _ ∙ _ + 	. 

(4.9) 

Následně je třeba formulovat hypotézy. 

H0: = = ⋯ = = 0,	tj. homoskedasticita modelu. 

H1: alespoň 1	 ≠ 0, pro > 1,tj. heteroskedasticita modelu. 

Poté byla porovnána kritická hodnota a testovací statistika dle následující rovnice. 

∙ ~ ( ). (4.10) 

Po dosazení je zjištěno, že ∙ = 31 ∙ 0,203 = 6,303974 a , (6) = 12,592. 

Z daného výpočtu je možné usoudit, že ∙ < ( ). Proto je přijata hypotéza H0 na 

hladině významnosti 5%, tj. lze předpokládat homoskedasticitu modelu. 

 
Tab. 4.9 Model Summary White test 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,451a ,203 ,044 ,00533 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Normalita reziduální složky 

Poslední kapitola ekonometrické verifikace je věnována testování, zda má náhodná 

složka normální rozdělení, tj. zda má střední hodnotu rovnou nule, konstantní rozptyl a model 

neobsahuje autokorelaci. Analýza normality bude provedena graficky a dále pomocí 

neparametrického testu. 
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Graf 4.22 Histogram 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Jak je patrné z grafu (4.22), nelze zcela předpokládat normální rozdělení reziduální 

složky, proto bude proveden Jarque-Bera test, který je vhodný právě pro malý vzorek dat. Je 

založen na porovnávání naměřené a teoretické špičatosti a šikmosti. Základem je formulování 

hypotéz. 

H0: Výběrové rozdělení náhodné složky pochází z normálního rozdělení. 

H1: Výběrové rozdělení náhodné složky nepochází z normálního rozdělení. 

Pomocí JB testu je zjištěno, zda statistika ∙ + ( ) 	má chí-kvadrát 

rozdělení o dvou stupních volnosti (2), kde s je koeficient špičatosti a k koeficient šikmosti. 

Na základě následující tabulky (4.10) jsou zjištěny potřebné hodnoty pro dosazení do 

vzorce a pomocí excelu je spočtena hodnota , (2) 5,99, značící kritickou hodnotu. 

Následně je tak vyjádřen kritický obor (5,99;	+∞) a zjištěna statistika JB, která je rovna 

20,45. Je patrné, že statistika JB spadá do kritického oboru, tudíž je zamítnuta hypotéza H0 na 

hladině významnosti 5 %, tj. nelze předpokládat, že náhodná složka má normální rozdělení. 

Tato skutečnost zpravidla nastává u modelu s menším počtem dat. 

 
Tab. 4.10 Koeficienty špičatosti a šikmosti 

 

Koeficient špičatosti Koeficient šikmosti 

-,084 -,976 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.7 Ekonomická verifikace 

Po postupné analýze všech potřebných kroků ke správnému sestavení lineárně 

regresního modelu je lineární závislost ukazatele ROE na dílčích vysvětlujících proměnných 

dána rovnicí (4.11). 

_ −0,786 + 0,005 ∙ _ + 0,004 ∙ _ + 	,	 (4.11)  

Jelikož je koeficient determinace modelu roven 0,370, vývoj proměnné _  lze 

z 37,0 % vysvětlit pomocí lineární kombinace vysvětlujících proměnných _  

a _ . Zbývající část je tvořena reziduální složkou. Přestože se to zdá jako poměrně 

malá část, je třeba upozornit, že vývoj podniku závisí na řadě faktorů, které nelze v rámci 

statistického testování zcela podchytit. Jedním z důvodů může být zpoždění v oblasti úhrady 

pohledávek, jenž časově náleží k jinému období jejich vzniku. Druhým pak vliv řízení podniku, 

kterým jsou neustále vyhledávány nové příležitosti nejen na tuzemských trzích, přestože panuje 

všeobecná hospodářská recese. 

V modelu je zahrnuta úrovňová konstanta , která se rovná hodnotě −0,786. Má fixní 

charakter, tedy při jakýchkoli změnách vysvětlujících proměnných zůstává její hodnota 

konstantní. Udává tak výchozí stav v případě, že by vysvětlující proměnné byly rovny nule. 

Pomocí koeficientu , i=1,2, je vyjádřeno, o kolik se změní vysvětlovaná proměnná 

v případě, že se daná vysvětlující proměnná vztažená ke koeficientu změní o jednotku. Na 

základě předchozího popisu lze tak formulovat vztah vysvětlujících proměnných k proměnné 

vysvětlované.  

Z rovnice (4.11) je tedy patrné, že ukazatel ROE se zvýší o 0,005, tedy o 0,5 p.b. v roce 

t v případě, že dojde ke zvýšení indexu průmyslové výroby o jednotku v roce t-2. Kladnou 

hodnotou parciálního regresního koeficientu  je znázorněna pozitivní závislost mezi 

sledovaným ukazatelem a indexem průmyslové výroby. Tato pozitivní závislost je v souladu 

s předpoklady formulovanými dříve. 

Koeficientem  je vyjádřena pozitivní závislost, která je taktéž v souladu 

s předpokladem, mezi ukazatelem ROE a tržbami průmyslové výroby. V případě zvýšení těchto 

tržeb o jednotku bude ukazatel navýšen o 0,4 p.b. se zpožděním pěti čtvrtletí. 

4.2.8 Predikce 

V poslední části bude provedena bodová a intervalová predikce ukazatele ROE pro 

1. až 4. čtvrtletí roku 2014. Výsledky predikce jsou znázorněny grafem (4.23). Z grafu je patrné, 

že ukazatel nejdříve poroste a poté je zaznamenán mírný pokles (znázorněno zelenou 

přerušovanou křivkou). 
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Graf 4.23 Predikce ukazatele ROE 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Shrnutí výsledků 

Při křížové korelaci bylo dokázáno, že téměř veškeré ukazatele jsou negativně 

determinovány vývojem HDP. Při bližší analýze růstu zisku před zdanění v závislosti na růstu 

reálného HDP lze dle grafů níže vysledovat, že zisk reaguje na růst HDP se zpožděním téměř 

7 období. 

 

Příčin tohoto stavu může být hned několik. Jednou z nich jsou předem uzavřené 

kontrakty o budoucích dodávkách. Proto, jestliže na trhu dochází k poklesu, firmou ještě není 

Graf 4.6 Vývoj růstu zisku před zdaněním  Graf 4.24 Vývoj růstu HDP ve sledovaných letech 

Zdroj: vlastní zpracování  
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tato změna zcela pocítěna, jelikož stále vyrábí na dodávku stanovenou před krizí. Druhým 

předpokladem, proč je závislost zpožděná a ve sledovaném roce se firma chová jinak než trh, 

je management firmy. Jestliže je vedením firmy neustále analyzována situace na trhu, je možné, 

že právě skrz vyhledávání nových příležitostí či nových odběratelských trhů není firmou 

pocítěn pokles výkonnosti ekonomiky v podobě HDP. Jak již bylo předesláno v analýze 

poměrovými ukazateli, ve většině případů byl firmou vykázán opačný trend vývoje ukazatelů, 

než tomu bylo u odvětví. Z informací o podniku pak bylo zjištěno, že společnost opravdu 

proniká na nové zahraniční trhy a z tohoto důvodu je plně adaptabilní vůči neustále se měnícím 

podmínkám makroprostředí. 

Jiných výsledků bylo dosaženo při analýze závislosti jednotlivých ukazatelů na vývoji 

průmyslové produkce a tržbách průmyslové výroby. V rámci těchto ukazatelů byla prokázána 

mnohem vyšší závislost, než je tomu u HDP. Díky této silné korelaci mezi danými 

průmyslovými indikátory a finančními ukazateli podniku tak mohl být sestaven lineárně 

regresní model, pomocí něhož lze vysvětlit vývoj ukazatele ROE ze 37 % v rámci daných 

vysvětlujících proměnných. 

Jediným ukazatelem, u něhož se významně neprokázala závislost na vývoji HDP, je 

ukazatel celkové zadluženosti.  
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5 ZÁVĚR 

V rámci determinace finančních proměnných podniku hospodářským cyklem je určitě 

přínosné znát významné faktory mající podstatný vliv na chování podniku. Díky této 

skutečnosti je pak možné lépe odhadnout budoucí vývoj finančních ukazatelů podniku, což 

může být velice užitečné z hlediska finančního plánování. 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vliv hospodářského cyklu na finanční 

výkonnost daného podniku za určité časové období. 

První kapitola byla zaměřena na charakteristiku teorií hospodářského cyklu. Nejdříve 

byly vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. Další část byla věnována 

definování jednotlivých fází ekonomického kolísání kolem jeho dlouhodobého trendu. Stěžejní 

podkapitolou této části byl popis projevů hospodářského cyklu v jeho jednotlivých fázích, jež 

se staly východiskem pro zpracování následujících oddílů. 

Pro analýzu vlivu hospodářského cyklu na podnik Hansen Electric s.r.o. byla nejdříve 

provedena finanční analýza firmy. Vertikální a horizontální analýzou byl poskytnut první 

náhled do struktury aktiv a pasiv společnosti, kdy bylo zjištěno, že z hlediska aktiv máji 

převažující tendenci oběžná aktiva v podobě krátkodobých pohledávek, zatímco na straně pasiv 

je zaznamenán mírně převažující vliv cizích zdrojů s výjimkou let 2009 a 2010, kdy jsou cizí 

zdroje převáženy vlastním kapitálem. U výsledků analýzy poměrovými ukazateli lze 

podotknout, že v oblasti rentability je dosahováno vyšších hodnot než u odvětví, navíc je 

zaznamenán inverzní charakter. Požadované stability v podobě doby obratu závazků je 

dosaženo do roku 2010, následně je možné vysledovat zhoršenou platební morálku firmy. 

Nepříznivých výsledků je dosaženo v oblasti ostatních ukazatelů doby obratu, kde v porovnání 

s odvětvím jsou firmou vykázány mnohem vyšší hodnoty, což znamená, že oběžná aktiva jsou 

v podniku vázána déle než u odvětví a jsou v rámci výrobního cyklu přeměněny na pohotové 

peněžní prostředky za delší časový horizont. Zřetel je třeba brát na oblast likvidity, aby se 

společnost nedostala do platební neschopnosti. Výsledkem analýzy stability je především 

sledování financování krátkodobého majetku. Aby nedocházelo ke zbytečnému přefinancování 

podniku, je třeba kontrolovat, zda je oběžný majetek kryt krátkodobými zdroji. Dále nelze 

opomenout dobrou adaptabilitu podniku na neustále se měnící prostředí prostřednictvím 

nízkého podílu stálých aktiv, díky nimž nejsou vyžadovány zbytečně vysoké fixní náklady 

společnosti. 

V rámci ukazatelů rentability aktiv a vlastního kapitálu bylo dokázáno, v souvislosti 

jejich závislosti na vývoji hrubého domácího produktu, že tyto ukazatelé reagují obdobně. Vyšší 
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míra závislosti byla prokázána přímo ve sledovaném období. Navíc zkoumaná závislost mezi 

nimi byla negativního charakteru, což by skutečně odpovídalo rozboru výše. Firma tak opravdu 

projevuje schopnou adaptabilitu nejen na současné, ale i na předem odhadnuté budoucí tržní 

podmínky, jelikož reakce na vývoj reálného HDP neprobíhá se zpožděním, tak jak by se 

normálně očekávalo. Jelikož závislost mezi těmito ukazateli a růstem hrubého domácího 

produktu nebyla až tak razantní, přestože byl proveden pokus transformovat časové řady do 

jiné podoby, musela být hledána jiná vysvětlující proměnná v rámci trhu, kterou by byla daná 

závislost lépe popsána. Jak již bylo uvedeno dříve, v úvahu například přicházela úroková sazba, 

za níž jsou nefinančním podnikům poskytovány úvěry, dále míra inflace, nominální kurz Eura, 

nominální efektivní kurz Koruny apod. Přesto nebyla prokázána téměř žádná závislost. 

Východiskem z této situace byla analýza odběratelů firmy Hansen Electric s.r.o., kdy 

nejvýznamnějším partnerem je důlní společnost OKD. Jelikož je tato společnost součástí 

průmyslové produkce v ČR, byla testována závislost ukazatelů rentability na indexu 

průmyslové produkce a indexu tržeb průmyslové výroby. Bylo dospěno k závěru, že mezi 

indexy průmyslu a ukazateli rentability opravdu panuje pozitivní závislost, ačkoliv se 

zpožděním několika období, a to do hodnoty téměř 0,5 koeficientu determinace. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v oblasti zkoumání závislosti mezi dobou obratu 

aktiv či závazků a vývojem ekonomiky. Vliv hrubého domácího produktu nebyl zcela prokázán, 

ale mezi indexy průmyslové výroby a těmito ukazateli byla zachycena znatelná negativní 

závislost kdy doba obratu byla opravdu podnikem snižována se zpožděním několika období při 

zvýšení hodnoty indexu. 

Vliv růstu reálného HDP na vývoj ukazatele celkové zadluženosti nebyl zcela prokázán, 

jelikož firmou mohou být na realizaci podnikových cílů použity nejen cizí ale také vlastní 

zdroje. Výraznější pozitivní vztah byl zachycen až mezi celkovou zadlužeností a tržbami 

průmyslové výroby avšak se zpožděním 4 období (4 čtvrtletí). Vhodnou interpretací může být 

skutečnost, že daří-li se odběratelům, pak jsou s firmou uzavírány další kontrakty a společnost 

může realizovat své záměry právě prostřednictvím vypůjčených prostředků.  

Jako jediný ukazatel, u kterého byla prokázána závislost jiná než závislost na vývoji 

HDP či indexům průmyslové výroby, byl ukazatel okamžité likvidity. Okamžitá likvidita je 

závislá na vývoji nominálního kurzu eura. Výsledkem je pozitivní závislost mezi ukazatelem 

okamžité likvidity a velikostí směnného kurzu, jelikož roste-li kurz, firmě vyvážející zboží do 

zahraničí vznikají kurzové zisky je tudíž následně připsána vyšší položka na bankovní účet, 

v době kdy je faktura zaplacena. Firma tak může disponovat vyšší likviditou. 
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V poslední části byl vytvořen lineárně regresní model, kdy vysvětlovanou proměnou byl 

ukazatel rentability vlastního kapitálu a vysvětlující proměnné byly tvořeny indexem 

průmyslové produkce a tržbami průmyslové výroby. Následně byl zjištěn koeficient 

determinace ve výši 0,37 a predikován zprvu růst hodnoty rentability vlastního kapitálu 

a následně její mírný pokles. Jelikož rentabilitou vlastního kapitálu je vyjádřen efekt plynoucí 

z vložení vlastních zdrojů do podnikání, je růst tohoto ukazatele žádoucí. Pokles nemusí být 

hned důsledkem snížení zisku. Pokud však hodnota ukazatele dlouhodobě klesá, může to být 

způsobeno kumulací nerozděleného zisku z předchozích účetních období následkem chybné 

investiční politiky. Jestliže je tato kumulace podnikem žádoucí pro budoucí investice, je lepší 

zvážit, zda zatím nevyužité prostředky není výhodnější dočasně umístit, například formou 

termínovaných vkladů v bance, nákupem obligací apod. 

Obecně je předpokládáno, že pokud je firma zařazena do procyklického odvětví, je 

vývoj jejich finančních proměnných v čase pozitivně determinován fází hospodářského cyklu. 

Touto prací však bylo prokázáno, že přestože se dané odvětví chová procyklicky, firmou mohou 

být vykázány naprosto odlišné výsledky. Jak již bylo uvedeno dříve, je to dáno především 

schopností vedení společnosti a jejího neustálého hledání nových podnikatelských příležitostí 

a odbytišť. Tímto způsobem pak mohou být překlenuty doby všeobecného úpadku na trhu 

poměrně dobrými výsledky schopně řízené společnosti. Je však třeba upozornit, že podnik je 

všeobecně ovlivněn řadou jiných faktorů, než byly zmíněny v této práci. Navíc existuje spousta 

jevů, jež nelze jakkoliv matematicky ani statisticky podchytit či jejich vliv na podnik 

stoprocentně prokázat. Smyslem této práce však nebylo jmenovat všechny vlivy, jimiž je 

podnik determinován, ale analyzovat možné faktory související s finanční výkonností 

společnosti v rámci ekonomického cyklu. Bylo tedy prokázáno, že významným katalyzátorem 

podniku není až tak výkonnost ekonomiky jako celku. Společnost je primárně závislá na 

prosperitě tuzemských odběratelů, jež jsou součástí domácí průmyslové výroby.  
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DOZ  doba obratu závazků 

DOZ_s doba obratu závazků - sezónně očistěná 

DW Durbin-Watson 

E_s   sezónně očistěný kurs Eura 

EAT čistý zisk 

EBIT   zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

EBT  zisk před zdaněním 

EBT _s zisk před zdaněním  sezónně očistěný 

ESS   součet čtverců 

Fkrit    F-kritická hodnota 

Fvyp    F-statisiky 

GDP  hrubý domácí produkt 

gGDP růst hrubého domácího produktu 

H0  nulová hypotéza 

H1 alternativní hypotézy 

HDP  hrubý domácí produkt 

I  investiční výdaje 

InPP  index průmyslové produkce 

InPP_st-2 sezónně očistěný InPP v čase t-2 

JAR  Jihoafrická republika 

JB  Jarque-Bera 

k koeficient šikmosti  

Kč  korun českých 



84 
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Qt reálný produkt v daném roce 
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tvyp  statistika t vypočítaná 

ui     náhodná složka 

ut  reziduální složka v čase t  

VK vlastní kapitál 

w kritický obor 
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Příloha č. 1 : Roční finanční výkazy (1/1) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva 280 441 305 967 342 740 399 734 443 739 494 287 526 877 511 887 395 949 

Dlouhodobý 
majetek 

59 406 75 817 77 913 84 792 83 760 86 630 75 241 89 597 106 292 

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

153 340 414 217 89 10 - - 52 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

58 251 63 101 59 369 62 113 58 872 59 852 55 870 57 400 78 184 

Dlouhodobý 
finanční 
majetek 

1 002 12 376 18 130 22 462 24 799 26 768 19 371 32 197 28 056 

Oběžná 
aktiva 

220 751 229 594 264 350 314 273 359 618 407 345 451 316 421 996 289 499 

Zásoby 45 763 68 255 110 820 106 996 109 517 124 791 143 226 136 398 125 272 

Dlouhodobé 
pohledávky 

1 203 - - 184 1 184 1 433 1 329 1 977 1 797 

Krátkodobé 
pohledávky 119 313 106 591 129 803 170 659 160 527 160 384 294 226 265 784 125 614 

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

54 472 54 748 23 727 36 434 88 390 120 737 12 535 17 837 36 816 

Časové 
rozlišení 284 556 477 669 361 312 320 294 158 

Pasiva 280 441 305 967 342 740 399 734 443 739 494 287 526 877 511 887 395 949 

Vlastní 
kapitál 

113 083 142 923 143 788 188 919 245 995 300 509 180 996 191 369 108 645 

Základní 
kapitál 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kapitálové 
fondy 2 9 981 15 735 21 688 22 404 24 374 16 976 29 803 25 662 

Rezervní 
fondy 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

VH min.obd 45 980 75 480 71 842 67 115 96 132 222 491 - 29 884 56 000 

VH bú.obd 66 001 56 362 55 111 99 016 126 359 52 544 162 920 130 582 25 883 

Cizí zdroje 167 237 162 931 198 819 210 659 197 625 193 653 345 702 320 358 287 152 

Rezervy 28 974 29 879 25 234 17 166 20 442 16 635 48 343 39 629 13 394 

Dlouhodobé 
závazky 147 723 809 - - - - - - 

Krátkodobé 
závazky 45 213 38 504 54 010 68 497 53 992 53 599 260 859 200 729 193 758 

Bankoví úvěry 92 903 93 825 118 766 124 996 123 191 123 419 36 500 80 000 80 000 

Dlouhodobé 
bankovní 
úvěry 

19 444 13 888 8 332 8 332 2 776 - - - - 

Krátkodobé 
bankovní 
úvěry 

16 556 14 556 34 556 45 000 45 000 42 000 36 500 80 000 80 000 

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 

56 903 65 381 75 878 71 664 75 415 81 419 - - - 

Časové 
rozlišení 

280 441 305 967 342 740 399 734 443 739 494 287 526 877 511 887 395 949 



 
 

Příloha č. 2 : Roční finanční ukazatele (1/2) 

 
Výsledky 
uvedené v 
[%] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl VK na A 40,32 46,71 41,95 47,26 55,44 60,8 34,35 37,39 27,44 

Stupeň krytí 
stálých aktiv 

272,11 247,19 228,67 252,87 321,41 366,09 304,81 257,82 114,81 

Podíl stálých 
aktiv 

21,18 24,78 22,73 21,21 18,88 17,53 14,28 17,5 26,84 

Podíl 
oběžných aktiv 

78,72 75,04 77,13 78,62 81,04 82,41 85,66 82,44 73,12 

Podíl zásob 16,32 22,31 32,33 26,77 24,68 25,25 27,18 26,65 31,64 

Majetkový 
koeficient 

248 214,08 238,36 211,59 180,39 164,48 291,1 267,49 364,44 

Celková 
zadluženost 

59,63 53,25 58,01 52,7 44,54 39,18 65,61 62,58 72,52 

Dlouhodobá 
zadluženost 

17,32 14,54 10,03 6,38 5,23 3,37 9,18 7,74 3,38 

Běžná 
zadluženost 

42,32 38,71 47,98 46,32 39,3 35,81 56,44 54,84 69,14 

Zadluženost 
VK 

147,89 114 138,27 111,51 80,34 64,44 191 167,4 264,3 

Úrokové krytí 1424,12 1087,79 944,21 1570,45 2284,43 1045,84 4359,78 4995,42 1167,08 

Úrokové 
zatížení 

7,02 9,19 10,59 6,37 4,38 9,56 2,29 2 8,57 

Úvěrová 
zadluženost 

82,15 65,65 82,6 66,16 50,08 41,07 20,17 41,8 73,63 

Doba 
návratnosti 
úvěrů 

134,85 152,09 192,97 118,22 92,1 209,73 21,6 59,02 258,54 

 

Výsledky 
uvedené 

v [%] 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 33,31 29,29 23,06 34,04 37,17 14,73 39,49 31,28 9,28 

ROE 58,36 39,43 38,33 52,41 51,37 17,48 90,01 68,24 23,82 

ROS 16,66 14,41 13,86 17,22 19,92 10,96 20,02 16,67 7,49 

ROCE 70,42 56,88 51,67 68,98 66,3 24,22 114,95 83,67 33,81 

Rentabilita 
nákladů 25,68 24,38 19,46 25,87 27,49 14,65 29,64 23,6 9,62 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 : Roční finanční ukazatele (2/2) 

Výsledky 
uvedené 

v [%] 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková 
likvidita 186,02 193,85 160,75 169,73 206,19 230,12 151,77 150,32 105,75 

Pohotová 
likvidita 147,46 136,22 93,36 111,94 143,4 159,62 103,61 101,73 59,99 

Okamžitá 
likvidita 45,9 46,22 14,43 19,68 50,68 68,21 4,22 6,35 13,45 

Poměrový 
ukazatel 
likvidity 

46,24 48,41 37,79 41,08 51,5 56,54 34,11 33,48 5,44 

 

Výsledky 
uvedené v 

[%] 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka 
aktiv 141,23 127,86 116,01 143,88 142,97 97,01 154,48 153,01 87,26 

Zásob 865,5 573,16 358,8 537,53 579,29 384,27 568,26 574,21 275,81 

Pohledávek 328,65 367,02 306,33 336,64 392,32 296,34 275,38 292,51 271,18 

závazků 873,19 997,3 725,34 839,65 1175,02 894,66 312,01 390,19 178,32 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba 
obratu 
aktiv 

254,9 281,56 310,31 250,21 251,8 371,08 233,04 235,29 412,55 

Doba 
obratu 
zásob 

41,59 62,81 100,33 66,97 62,15 93,68 63,35 62,69 130,53 

Doba 
obratu 

pohledávek 
109,54 98,09 117,52 106,94 91,76 121,48 130,73 123,07 132,75 

Doba 
obratu 

závazků 
56,14 48,83 80,19 71,04 56,17 71,77 131,53 129,04 285,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 : Výsledky horizontální analýzy (1/2) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Výsledky horizontální analýzy (2/2) 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 : Výsledky vertikální analýzy (1/2) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 : Výsledky vertikální analýzy (2/2) 

 

 



 
 

Příloha č. 5: Kvartální ukazatele (1/2) 

 

 



 
 

Příloha č. 5: Kvartální ukazatele (2/2) 

 


