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ABSTRAKT 

V této práci je použita aplikace statistických metod pro hodnocení ekonomických 

ukazatel� spole�nosti Matrix, a.s., a na jejich základ� vznesení návrh� pro zlepšení 

finan�ní situace. V teoretické �ásti je popsána problematika �asových �ad a vybraných 

ekonomických ukazatel�. V praktické �ásti jsou poté analyzovány poskytnuté ú�etní 

výkazy podniku a poté je pomocí �asových �ad a regresní analýzy p�edpov�zen budoucí 

vývoj podniku. Podnik je ve velice dobré finan�ní kondici avšak m�l by se zam��it na 

likviditu a rentabilitu, které nevykazují doporu�ené hodnoty.  

ABSTRACT 

In this work, the application of statistical methods used for the evaluation of the 

economic indicators of Matrix, as, and on the basis of suggestions made to improve the 

financial situation. The theoretical part describes the issue of time series and selected 

economic indicators. In the practical part are then analyzed provided the financial 

statements of the company and then using a time series regression analysis predicted the 

future development of the company. The company is in very good financial shape but 

should focus on liquidity and profitability, which do not show the recommended values. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

�asové �ady, regresní analýza, statistika, prognózy, likvidita, rentabilita. 
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Time series, regression analysis, statistics, forecasts, liquidity, profitability.
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ÚVOD 

V dnešní dob� si žádný podnik nem�že být jistý svým postavením na trhu. Nikdy nelze 

s p�esností p�edpov�d�t, jak se bude v budoucnu vyvíjet situace na trhu, zda zákazníci 

neodejdou ke konkurenci, zda si firma udrží stále svou vitalitu a konkurence schopnost 

za jakékoliv situace. Proto by žádný podnik p�i rozhodování o budoucnosti nem�l 

opomenout finan�ní analýzu a s ní spojené statistické metody. Díky této analýze m�že 

podnik s ur�itou p�esností p�edpov�d�t své aktuální postavení i další vývoj. Na základ�

t�chto výsledk� by se m�lo vedení podniku rozhodnout jakou cestou se v budoucnosti 

vydat.    

Tato práce se zabývá aplikací �asových �ad a regresní analýzy p�i hodnocení 

ekonomických ukazatel� spole�nosti Matrix, a.s. V práci však není provedená celková 

finan�ní analýza, nýbrž pouze analýza vybraných ukazatel�, st�žejních pro spole�nost. 

Jako podklad byly poskytnuty dispozici ú�etní výkazy spole�nosti v letech 2003 - 2011. 

  

V teoretické �ásti jsou uvedeny statistické metody, které budou dále používány p�i 

samotné analýze podniku. V první �ad� bude popsána regresní analýza, teorie �asových 

�ad a také ekonomické ukazatele nezbytné pro další výpo�ty. 

Praktická �ást bude dále zam��ena na p�edstavení podniku a dále na aplikaci 

statistických metod p�edstavených v teoretické �ásti. K získání informací o sou�asné 

situaci v podniku, je nutné zanalyzovat historická data získaná z ú�etních výkaz�. 

Pomocí statistických metod vzniká možnost odhalit možný budoucí vývoj ekonomické 

situace.  

V poslední �ásti této práce jsou vypracovány jednotlivé návrhy na zlepšení ekonomické 

situace spole�nosti. Tyto návrhy by m�ly vést také ke zlepšení konkurenceschopnosti na 

trhu. Po odhalení slabých stránek na nich m�že spole�nost za�ít pracovat a tím je 

postupem �asu také eliminovat.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Vymezení problému práce 

Vývoj vybraných ekonomických ukazatel� bude prezentován pomocí �asových �ad, ty 

umož	ují vyjád�it vývoj ukazatele v �ase a ur�it trend ukazatele. Pomocí regresní 

analýzy lze vyrovnat trend tohoto ukazatele a z n�j vy�íst budoucí vývoj podniku. 

�asové �ady jsou vhodné, jelikož tento vývoj umož	ují zobrazit s velice vysokou 

p�esností.  

Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této bakalá�ské práce je zhodnocení ekonomické situace spole�nosti Matrix, a.s., 

pomocí vybraných ekonomických ukazatel� a na jeho základ� vypracování návrh� na 

zlepšení ekonomické situace spole�nosti. Pro zhodnocení ekonomické situace budou 

využity poskytnuté ú�etní výkazy za 9 let. Na základ� t�chto podklad� budou 

získány informace o jednotlivých ukazatelích pro n�kolik následujících let a díky 

vyrovnání pomocí regresní analýzy a nem�nících se podmínkách je možné p�edpov�d�t 

budoucí vývoj. Pomocí t�chto získaným hodnot lze vedení podniku doporu�it jak 

vylepšit podnikovou strategii aby dosáhla v�tší konkurenceschopnosti. Bude záležet 

pouze na vedení podniku, jak se k t�mto velice užite�ným informacím postaví a zda je 

dále využije pro zlepšení ekonomické situace podniku.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Finan�ní teorie 

1.1.1 Finan�ní analýza 

„Hlavním smyslem finan�ní analýzy je p�ipravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Je z�ejmé, že existuje velmi úzká spojitost mezi ú�etnictvím a 

rozhodováním o podniku. Ú�etnictví p�edkládá z pohledu finan�ní analýzy do ur�ité 

míry p�esné hodnoty Pen�žních údaj�, které se však vztahují pouze k jednomu �asovému 

okamžiku, a tyto údaje jsou vícemén� izolované. Aby mohla být tato data využita pro 

hodnocení finan�ního zdraví podniku, musí být podrobena finan�ní analýze.“ (1, s. 9) 

Zdroje finan�ní analýzy 

Pro nás d�ležité ú�etní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz o tvorb� a použití pen�žních prost�edk� (výkaz cash flow). 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním z d�ležitých z ú�etních výkaz�, v které je bilan�ní formou zachycen 

stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zdroj� jejich financování vždy 

k ur�itému datu. Rozvaha je obvykle sestavována k poslednímu dni ú�etního období. 

Rozvahou je poskytován p�ehled o majetku podniku ve statické podob�. Rozvahou jsou 

nám tedy poskytovány informace o 

- majetkové situaci podniku, díky tomu je možné zjistit v jakých konkrétních 

druzích je majetek vázán, jak je ocen�n, nakolik je opot�ebován atd. 

- zdrojích financování, pomocí kterých byl majetek po�ízen a naším hlavním 

zájmem je výše vlastních a cizích zdroj� financování 

- finan�ní situaci podniku, kde je možné zjistit, jakého zisku podnik dosáhl. 

V rozvaze jsou tedy uvád�na aktiva, která jsou dále d�lena na dlouhodobý majetek, 

krátkodobý majetek a ostatní aktiva. Vedle jsou v rozvaze uvedena i pasiva, která jsou 

d�lena na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. 
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Výkaz zisk� a ztráty 

Výkazem zisku a ztráty je nám poskytován p�ehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospoda�ení za ur�ité období. Lze z n�ho tedy vy�íst pohyby výnos� a náklad�. P�i 

samotné finan�ní analýze je sledována i struktura tohoto výkazu. Výkaz zisku a ztráty je 

sestavován v ro�ních �i kratších intervalech podobn� jako rozvaha. Informace z výkazu 

zisku a ztráty jsou pro nás tedy velice d�ležitým podkladem pro hodnocení firemní 

ziskovosti.  

Cash flow 

Tento výkaz pochází z USA a v �eské republice byl poprvé sestaven v roce 1993 

nep�ímou metodou. 

V tomto výkazu jsou srovnávány bilan�ní formou zdroje tvorby pen�žních prost�edk�

(p�íjmy) s jejich užitím (výdaji) za ur�ité období – jsou používány k ur�ení skute�né 

finan�ní situace. Díky cash flow je možné odpov�d�t na otázku: Kolik pen�žních 

prost�edk� bylo podnikem vytvo�eno a k jakým ú�el�m je použil? Tímto výkazem je 

také dokládán fakt, že zisk a peníze nejsou jedno a totéž. (1, s. 21-34) 

V cash flow je možné najít: 

- stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na za�átku období, 

- pen�žní toky z provozní �innosti, 

- pen�žní toky vztahující se k investi�ní �innosti,  

- pen�žní toky vztahující se k finan�ní �innosti,  

- stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� na konci období. (2, s. 12) 

Metody finan�ní analýzy 

Analýza stavových ukazatel�  

V této analýze je p�edevším zahrnována horizontální a vertikální analýza. Horizontální 

analýza (analýza trendu) se zabývá �asovými zm�nami absolutních ukazatel�. U tohoto 

typu je dostate�n� dlouhé vedení �asových �ad nezbytné, díky tomu se nám poté ve 

výpo�tu objevuje mén� nejasností. Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá 

vnit�ní strukturou absolutních ukazatel�. Touto metodou je nám umož	ováno 

jednodušší srovnávání ú�etních výkaz� s p�edchozím obdobím. Je posuzována jak 

struktura aktiv, tak pasiv.  Struktura aktiv nás informuje o tom, do �eho byl firmou 

investován sv��ený kapitál. (1, s. 43) 
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Analýza rozdílových ukazatel�

Rozdílovými ukazateli jsou p�i analýze finan�ní situace podniku zejména rozdíly mezi 

souhrnem ur�itých položek krátkodobých aktiv a souhrnem ur�itých položek 

krátkodobých pasiv. Nej�ast�ji se používají tyto „�isté finan�ní fondy“: 

- �istý pracovní kapitál, 

- �isté pohotové prost�edky, 

- �isté pen�žení pohledávkou finan�ní fondy. 

Je vycházeno z p�edpokladu, že podnik �ást ob�žných aktiv financuje dlouhodobými 

cizími zdroji. (2, s. 28) 

Analýza pom�rovými ukazateli 

Pom�rové ukazatele jsou jednou z nejpoužívan�jších rozborových metod jak z hlediska 

využitelnosti, tak i z hlediska jiných úrovní analýz. Hlavním d�vodem je, že analýza 

pom�rovými ukazateli je založena výhradn� na údajích ze základních ú�etních výkaz�. 

Jakémukoliv externímu uživateli je tedy umožn�no dostat se k t�mto ve�ejn� dostupným 

informacím, které tato metoda využívá. Pom�rový ukazatel lze vypo�ítat jako pom�r 

jedné nebo n�kolika ú�etních položek základních ú�etních výkaz� k jiné položce nebo 

k jejich skupin�. (1, s. 47) 

Klasifikace finan�ních ukazatel�: 

- podle toho pro koho jsou ur�eny 

- pro manažery, 

- pro banky, 

- pro investory, 

- pro v��itele, 

- podle používaných výkaz�

- bilan�ní, 

- výsledkové, 

- mezivýkazové, 

- podle obsahu 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele tržní hodnoty. (3, s. 93-94) 
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Ukazatelé rentability 

Jedním z podnikových díl�ích cíl� je dosahování dostate�n� vysoké rentability. 

Rentabilita je obecn� chápána jako kvocient „p�ebytku z použitého kapitálu“ ku 

„použitému kapitálu“. Rentabilita je vyjád�ena v procentech. 

Jedná se o pom�r 

- ur�ité úrovn� hospodá�ského výsledku 

- a jakékoliv další libovolné veli�iny, jakou je nap�. cizí kapitál, vlastní kapitál, 

obrat a tržby.  

Rentabilita je nejb�žn�jší metodou pro m��ení úsp�šnosti podnikatelského subjektu. 

Když je po�ítána rentabilitu zisku, m�že být chápán více zp�soby nap�.: 

- EAT (výsledek hospoda�ení za ú�etní období) 

- EBT (zisk p�ed zdan�ním) 

- EBIT (zisk p�ed zdan�ním a úroky) 

- EBITDA (zisk p�ed úroky, odpisy a zdan�ním) 

Mezi ukazatele rentability pat�í: 

- rentabilita celkových vložených aktiv  

��� � �� ��	
��������������������������������� � ����  (1.1)

Ukazatelem ROA je pom��ován zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do 

podnikání a nezáleží nám na tom, z jakých zdroj� tyto aktiva pocházejí (vlastních 

zdroj�, krátkodobých, dlouhodobých). Pokud je do �itatele dosazen EBIT, tak je m��ena 

hrubá produk�ní síla aktiv firmy p�ed odpo�tem daní a nákladových úrok�. Tento 

ukazatel je používán pro porovnání firem s rozdílnými da	ovými podmínkami a 

s r�zným podílem dluhu ve finan�ních zdrojích.  

- rentabilita vlastního kapitálu  

��� ��� � 
��������������!"���#�������������� � ����  (1.2)
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Míra ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, pomocí kterého je vlastníky 

(akcioná�i, spole�níci a další investo�i) zjiš
ováno, jestli je jejich kapitál zhodnocován 

s dostate�nou intenzitou a jestli p�ináší dostate�ný výnos. (4, s. 20-21) 

- rentabilita tržeb 

��$ � �� � 
����������%&'(���������� � � ����  (1.3)

Ukazatelé zadluženosti 

„Zadluženost“ je chápána tak, že jsou podnikem využívány k financování aktiv p�i své 

�innosti také cizí zdroje. U velkých podnik� není v reálu ani možné, že by veškerá 

aktiva byla financována jen z vlastního nebo jen z cizího kapitálu. Analýza zadluženosti 

pracuje s rozvahovými položkami, a na jejich základ� je zjišt�no, v jak velké mí�e jsou 

aktiva podniku financována cizími zdroji.   

Ukazatel kterým je vyjád�ena celková zadluženost, je pom�r celkových závazk�

k celkovým aktiv�m.  

- ukazatel v��itelského rizika (debt ratio). 

)*+,�-.,/0 � �1"���#���������������������������������  (1.4)

�ím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko v��itel�. Ideální hodnota 

tohoto ukazatele je v rozmezí 30 – 60 %. Tento ukazatel ale musí být používán 

v souvislosti s celkovou výnosností podniku a také v souvislosti se strukturou cizího 

kapitálu. I když je hodnota tohoto ukazatele vysoká m�že to být pro držitele kmenových 

akcií p�íznivé, ale za podmínky, že je podnik schopen dosáhnout vyššího procenta 

rentability, než je procento úrok� placené z cizího kapitálu.  

- koeficient samofinancování (equity ratio) 

Pro m��ení zadluženosti je možné dále použít pom�r vlastního kapitálu k celkovým 

aktiv�m, ten je nazýván koeficient samofinancování (equity ratio), který je dopl	kovým 

ukazatelem k ukazateli v��itelského rizika a sou�et t�chto dvou ukazatel� by m�l dát 

p�ibližn� 1.  
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�23/,4�-.,/0 � � �����!"���#����������������������������������  (���)

Tento ukazatel je jedním z nejd�ležit�jších pom�rových ukazatel� zadluženosti, který je 

používán pro hodnocení celkové finan�ní situace. (1, s. 57-59) 

Ukazatelé likvidity  

Likvidita je chápána jako schopnost podniku uhradit všechny své závazky. Jednotlivý 

ukazatele likvidity srovnávají, �ím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Do 

�itatele je možno dosazovat majetkové složky s r�znou dobou likvidnosti. Tyto 

ukazatelé pracují s ob�žnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Krátkodobými cizími 

zdroji se rozumí krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úv�ry a finan�ní výpomoci. 

Ukazatelé likvidity nám vyjad�ují, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty ob�žnými 

aktivy �i jejich vybranými �ástmi.  

Ukazatel b�žné likvidity (likvidita III. stupn�): 

56&7��89:;9<9=> � � ?@6&A��BCDEFB��DEG�H���CI�DC?J?@K�LEM"�MJI?NO��DEG�H����  (1.6)

Tímto ukazatel je vyjád�eno, kolikanásobn� jsou pokrývány krátkodobé cizí zdroje 

podniku ob�žnými aktivy. P�i výpo�tu by m�la být zvážena struktura zásob. Neprodejné 

zásoby by m�ly ode�teny – nep�ispívají k likvidit� podniku. Z výpo�tu by m�ly být také 

dále vyjmuty pohledávky po lh�t� splatnosti a nedobytné pohledávky. Ukazatel by se 

m�l ideáln� pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud je hodnota rovna 1, je likvidita 

pom�rn� riziková. (5, s. 91-92) 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupn�): 

PQRQ=Q;��89:;9<9=> � � CI�DC?J?@K�S?TUOJ�FCV��DEG�H���WCI�DC?J?@X�YEABA�A"�ZBNODOC��DEG�H���CI�DC?J?@K�LEM"�MJI?NO��DEG�H��� �  (1.7)

Ideální hodnota ukazatele je v rozmezí 1 – 1,5. Pokud je hodnota menší, než 1 musí 

podnik doufat v prodej zásob. (5, s. 92) 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupn�) 
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Q:>[&9=��89:;9<9=> � � CI�DC?J?@X�YEABA�A"�ZBNODOC��DEG�H���CI�DC?J?@K�LEM"�MJI?NO��DEG�H��� �  (1.8)

Hodnota je ideální pokud nabývá hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5. �ím je hodnota vyšší tím 

jsou finan�ní prost�edky mén� efektivn� vyžívány. (5, s. 92) 

Bankrotní modely  

Z bankovních model� je možno vy�íst, zda je podnik v následujících m�sících ohrožen 

bankrotem. Jelikož všechny podniky, které se nachází v tomto ohrožení, v sob� mají 

ur�ité spole�né znaky. Mezi n� pat�í hlavn� problémy s b�žnou likviditou, s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu a s výší �istého pracovního kapitálu. 

Altman�v model  

Tzv. Altman�v index finan�ního zdraví vychází z propo�t� index� celkového 

hodnocení. Jeho oblíbenost vychází z jednoduchosti výpo�tu tohoto ukazatele. Je 

založenou na sou�tu hodnot p�ti b�žných pom�rových ukazatel�, p�i�emž každému 

z nich je p�i�azena ur�itá váha a nejv�tší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Základním principem tohoto ukazatele je odd�lit bankrotující podniky od t�ch, které 

mají k bankrotu hodn� daleko. Podle výsledk� jsou dále podniky rozd�leny do dvou 

nebo více skupin podle ur�itých charakteristik. 

Altman�v model pro spole�nosti, které nejsou ve�ejn� obchodovatelné na burze vypadá 

následovn�: 

\ � �]^�^_` a ��]bc^_d a �e]��^_f a ��]cg_h a ��]iib_j�  (1.9)

kde: x1 �istý pracovní kapitál/Celková aktiva, 

 x2 Kumulovaný nerozd�lený zisk minulých let/Celková aktiva, 

 x3 EBIT/Celková aktiva, 

 x4 Ú�etní hodnota vlastního kapitálu/Dluhy, 

 x5 Tržby/Celková aktiva. 

Interpretace výsledk�: 

 hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu, 

 hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny, 
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 hodnoty nad 2,9 pásmo prosperity.(1, s. 73) 

Model IN01 

Tento model byl vytvo�en v roce 2002 manželi Neumaierovými. Tento model je 

podobný jako Altman�v index finan�ního zdraví podniku a stejn� jako u Altmanova 

modelu je ke každé prom�nné p�id�lena ur�itá váha. 

Index IN01 má tvar: 

kl�� � �]�e� � � mnoa ��]�c� � �pqrst a �e]ig� � �pqrsm a ��]g�� � �uvwm a ��]�i� � � xmHoWHqt�  (1.10)

Kde:  A aktiva, 

 OA ob�žná aktiva, 

 EBIT zisk p�ed úroky a zdan�ním, 

 VÝN výnosy, 

 CZ cizí zdroje, 

 KZ krátkodobé závazky, 

 Ú nákladové úroky, 

 KBÚ krátkodobé bankovní úv�ry a výpo�ty a výpomoci. 

Interpretace: 

 hodnoty nižší než 0,75 86% pravd�podobnost, že podnik sp�je 

k bankrotu, 

 hodnoty mezi 0,75 a 1,77 podnik netvo�í hodnotu, ale také 

nebankrotuje (šedá zóna) 

 hodna vyšší než 1,77 67% pravd�podobnost, že podnik tvo�í 

hodnotu. (1, s. 76) 

Ukazatele aktivity 

Tímto ukazatelem lze zjistit, jak efektivn� podnik hospoda�í se svými aktivy. Pokud 

vznikne situace, že jich podnik vlastní víc ne pot�ebuje, objeví se zbyte�né náklady a 

tím se sníží zisk. Jestliže jich má naopak nedostatek, poté p�ichází o potenciální 

výhodné p�íležitosti, s nimiž p�ichází i o výnosy.  

Vázanost celkových aktiv  
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Pomáhá nám zjistit, jak intenzivn� podnik využívá aktiva s cílem dosáhnout tržeb. �ím 

je hodnota nižší, tím lépe, protože to znamená, že podnik expanduje, bez zvyšování 

finan�ních zdroj�.  

y�z>7Q{=�|}8:Q;X|R�>:=9; � � BCDEFB��DEG�H���I?�A"�DI&@B�DEG�H����  (1.11)

Obrat zásob 

Udává intenzitu využití zásob, a také lze zjistit kolikrát je v pr�b�hu roku každá položka 

zásob prodána a op�t uskladn�na. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že tržby jsou 

vyjád�eny tržní hodnotou, zatímco zásoby jsou vyjád�eny v nákladových cenách. Proto 

ukazatel �asto nadhodnocuje skute�nou obrátku. Pokud je hodnota ukazatele vysoká, 

znamená to, že v podniku nejsou žádné zbyte�né nelikvidní zásoby, kv�li kterým by 

nám vzniklo nadbyte�né financování. Naopak p�i nízkém obratu a velmi vysokém 

ukazateli likvidity lze usuzovat, že zásoby podniku jsou zastaralé. 

~5�>=�z�{Q5 � � I?�A"�DI&@V��DEG�H���M�G?@V��DEG�H��� �  (1.12)

Doba obratu pohledávek 

Hodnota ukazatele udává, po�et dn�, b�hem nichž je inkaso pen�z za každodenní tržby 

zadrženo v pohledávkách. Ukazatel tedy ur�uje dobu, po kterou je nutné �ekat na inkaso 

plateb za již uskute�n�né tržby. Je-li doba delší než b�žná doba splatnosti, znamená to, 

že odb�ratelé neplatí v�as. Pokud se takto neplacené pohledávky hromadí, podnik by 

m�l vymyslet n�jaká opat�ení na urychlení plateb. (6, s. 60-62) 

�Q5>�Q5�>=��PQR8}<�;}: � � �S?TUOJ�FCV�M�?@LT?JA"LT�FMDBT���DEG�H���JOAA"�DI&@V�AB��BCD�I���DEG�H��� �  (1.13)

Doba obratu závazk�

Tímto ukazatelem lze zjistit, jaká je platební morálky podniku v��i jejím dodavatel�m. 

Udává, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým dodavatel�m. (6, s. 63) 

�Q5>�Q5�>=��z�;>z:� � � M�FBMCV�F��E�J?JBFBDOU�Z��DEG�H���JOAA"�DI&@V�AB��BCD�I���DEG�H��� �  (1.14)
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1.2 Statistická teorie 

1.2.1 Regresní analýza 

S prom�nnými veli�inami je obvykle pracováno v ekonomice a p�írodních v�dách, kdy 

mezi nezávisle prom�nnou, ozna�enou x, a závisle prom�nnou, ozna�enou y, která je 

m��ena �i pozorována, je n�jaká ur�itá závislost. Tu je možno vyjád�it bu� funk�ním 

p�edpisem y = �(x), kde ale funkce �(x) není známa nebo m�že být tato závislost 

jakkoli funk�n� vyjád�ena. Je pouze známo, že p�i nastavení ur�ité hodnoty nezávisle 

prom�nné x je získána jedna hodnota závisle prom�nné y. 

Pro vysv�tlení, jsou uvedeny tyto dva p�íklady: 

- V sociologii se nap�íklad zjiš
uje, jak objem výdaj� jedné domácnosti za 

potraviny závisí na po�tu �len� této domácnosti. 

- V potraviná�ském �et�zci, jehož obchody se nacházejí v r�zných m�stech, se 

zjiš
uje, jak objem tržby jednoho obchodu závisí na po�tu obyvatel ur�itého 

m�sta.  

Jsou zjiš
ovány, resp. pozorovány hodnoty závislé prom�nné, ozna�ené y, p�i daných 

hodnotách nezávislé prom�nné ozna�ené x.  

Avšak z d�vodu p�sobení r�zných náhodných vliv�, populárn� jsou nazývány „šum“, a 

k tomu p�sobení neuvažovaných �initel� nejsou získány p�i opakování pozorování p�i 

ur�ité hodnot� prom�nné x stejnou hodnotu prom�nné y, ale obecn� jinou její hodnotu. 

Pokud je pozorování p�i stejn� nastavené hodnot� x n�kolikrát opakováno, pak by m�li 

být získávány stále r�zné hodnoty y. Tedy prom�nná y, se chová jako náhodná veli�ina, 

která je ozna�ena Y.  

Pokud jde o vyjád�ení závislosti náhodné veli�iny Y na prom�nné x, potom musí být 

ozna�ena podmín�ná st�ední hodnota náhodné veli�iny Y pro hodnotu X, E(Y\x), a ta 

bude položena ji rovné p�íhodn� vybrané funkci, ozna�ené (x; �1, �2, …, �p), pro niž 

bude použito ozna�ení  (x). 

Vztah mezi st�ední hodnotou E(Y\x) a funkcí  (x) je možné zapsat takto: 

������� � �������`] �d] � ] �#�� (1.15)
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Funkce  (x) je funkcí nezávisle prom�nné x a jsou v ní obsaženy neznámé parametry, 

které je možné ozna�it �1, �2, …, �p, kde p � 1. Funkce  (x) je nazývána regresní 

funkcí a parametry �1, �2, …, �p jsou nazývány regresními koeficienty. V odborném 

názvosloví, které používá regresní analýza, se prom�nná x nazývá vysv�tlující veli�ina 

y vysv�tlovanou prom�nnou. Pokud se povede ur�it funkci  (x) pro zadaná data, pak je 

možné �íkat, že jsou zadaná data „vyrovnána regresní funkcí“.  Úkolem regresní 

analýzy je vybrat pro zadaná data (xi, yi), i = 1, 2, …, n, p�ijatelnou funkci  (x, �1, �2, 

…, �p) a p�edpokládat její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi touto funkcí bylo 

v jistém smyslu „co nejlepší“. (7, s. 78-79) 

Volba regresní funkce  

Pokud je rozhodnuto využít klasický model, je hlavní otázkou jeho specifikace volba 

regresní funkce. Tím se rozumí: 

- rozhodnutí, které vysv�tlující prom�nné budou za�azeny do regresní funkce, 

- výb�r typu regresní funkce, tj. nap�íklad p�i jedné vysv�tlující prom�nné 

rozhodnutí, jestli bude regresní funkcí p�ímka, parabola, hyperbola nebo n�jaká 

jiná lineární regresní funkce dané vysv�tlující prom�nné. 

Jestliže je to možné m�l by výb�r regresní funkce vyplynout z v�cného rozboru vztah�

ve zkoumané oblasti, tj. m�la by vycházet z ur�ité teorie. Ta by m�la pomoci zejména 

p�i rozhodování o tom, které vysv�tlující prom�nné vybrat do regresní funkce a m�la by 

z ní vyplívat i ur�itá vodítka p�i výb�ru typu regresní funkce. Z teoretické analýzy m�že 

vyplynout nap�íklad to, že s r�stem hodnot xi budou mít hodnoty yi tendenci monotónn�

r�st �i klesat, že tato tendence má charakter zrychlujícího se �i zpomalujícího se r�stu �i 

poklesu, že jde o závislost, kdy s r�stem hodnoty xi dochází zpo�átku k r�stu hodnot yi, 

které je po dosažení ur�itého maxima vyst�ídán poklesem apod.  

N�kdy je možné p�i výb�ru regresní funkce využít i zkušenost. O výb�ru regresní 

funkce založené na teorii �i zkušenosti se n�kdy hovo�í jako o apriorní volb� regresní 

funkce. Regresní funkce je totiž zvolena d�íve, než se za�ne zkoumat, jak se závislost 

projevuje ve zjišt�ných údajích.   

Nelze-li vybrat regresní funkci apriorn�, nezbývá, než ji zvolit teprve po posouzení 

zjišt�ných údaj�. (8, s. 49-50) 
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�g ��$��$4 ��*+0��g � ���$4���$4 (1.16)

Regresní p�ímka  

Nejjednodušším a také nej�ast�ji používaným typem regresní funkce je p�ímková 

regrese. (9, s. 186) 

Metoda nejmenších �tverc�

Odhady koeficient� �1 a �2 regresní p�ímky pro zadané dvojice (xi,yi) jsou ozna�eny b1

a b2. Pro ur�ení t�chto koeficient�, které by m�li být co „nejlepší“ je využívána metoda 

nejmenších �tverc�. Tato metoda je založena na tom, že za „nejlepší“ jsou považovány 

koeficienty b1 a b2, minimalizují funkci S(b1,b2), která je vyjád�ena p�edpisem 

$��+`] +d� � ���4 ��+` ��+d��d�!
�`

(1.18)

Funkce S(b1,b2) je tedy rovna sou�tu kvadrát� odchylek nam��ených hodnot yi od 

p�edpokládaných hodnot (xi) = b1 + b2xi na regresní p�ímce.  

Hledané odhady b1 a b2 koeficient� �1 a �2 regresní p�ímky pro zadané dvojice (xi,yi) 

jsou zjišt�ny tak, že jsou vypo�ítány první parciální derivace funkce S (b1,b2) podle 

prom�nných b1 resp. b2. Po úprav� t�chto parciálních derivací jsou získány tzv. soustavu 

normálních rovnic 

� � +` a��� � � +d ���4!
�`

!
�` ]

�� � � +` a���d � � +d!
�` ����4]!

�`
!
�`

(1.19)

z níž budou vypo�ítány koeficienty b1 a b2 a je možné použít n�kterou z metod pro 

�ešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorc�: 

� � ��` a��d�� (1.17)
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+d ��� �4 � ����4�!�`� �d � ����d�!�` ] +` � 4� ��+d��] (1.20)

kde x resp. � jsou výb�rové pr�m�ry, pro n�ž platí: 

�� � � ���� ] 4� � � ��!
�` �4 �!

�` (1.21)

Odhad regresní p�ímky, ozna�ený �����, je tady dán p�edpisem: (7, s. 80-81) 

������ � �+` a�+d��  
(1.22)

Nelineární regresní modely 

Je p�edpokládáno, že zvolená regresní funkce byla vyjád�ena lineární kombinací 

regresních koeficient� a známých funkcí, na t�chto koeficientech nezávislých. 

Nyní budou ukázány n�které regresní modely, v nichž zvolená regresní funkce uvedený 

p�edpoklad nespl	uje. Jako p�íklady t�chto regresních funkcí uvedeme: 

���� � ��`*�g_ ] ���� � ��`*��� ] ���� � ��` a��d*� � (1.23)

Linearizovatelné funkce  

Za p�edpokladu, že nelineární regresní funkce (x,�) je linearizovatelná, pokud je 

vhodnou transformací získána funkce, která je na svých regresních koeficientech závislá 

lineárn�. Pro ur�ení regresních koeficient� a dalších charakteristik této linearizované 

funkce je možné použít bu� regresní p�ímku, nebo klasický lineární model. Zp�tnou 

transformací pak získaných výsledk� jsou získány odhady koeficient� a dalších 

charakteristik pro nelineární model. Rovnice p�ímky vychází ze vzorce (2.17). (7, s. 

104-105) 

Parabolická regrese pat�í do linearizovatelných funkcí a používá se v p�ípadech, kdy se 

hodnota závisle prom�nné y s rostoucí hodnotou x zvyšují, p�i ur�ité hodnot� x 

dosahuje svého maxima a dále klesá. Parabolickou regresy lze vyjád�it vzorcem: (10, s. 

191) 
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���� � ��¡ a��`_ a �d_d�� (1.24)

Logaritmická regrese pat�í také do linearizovatelných funkcí a hodí se k modelování 

závislostí parabolického typu, které ale nemají maximum a hodnota závisle prom�nné y 

se p�i vyšších hodnotách x m�ní jen pomalu. Je vyjád�ena vzorcem: (10, s. 197) 

���� � ��¡ a��` 8Q¢ _� (1.25)

Speciální nelinearizovatelné funkce  

Nyní bude ukázáno, jak je možné získat regresní koeficienty t�í speciálních 

nelinearizovatelných funkcí, kterých je využíváno zejména v �asových �adách, 

popisujících ekonomické d�je. Tyto funkce se nazývají modifikovaný exponenciální 

trend, logistický trend a Gompertzova k�ivka. Jsou zadány následujícími p�edpisy (je 

p�edpokládáno, že koeficient �3 je kladný): 

���� � ��` a��d�f£ ] ��_� � � ��` a��d�f£ ] ��_� � � }�¤W���¥ ¦ � (1.26)

Nyní budou stru�n� popsány jejich nejd�ležit�jší vlastnosti.  

Modifikovaný exponenciální trend je vhodný v t�ch p�ípadech, kdy regresní funkce je 

shora resp. zdola ohrani�ená. 

Logistický trend má inflaci (v inflexním bod� je pr�b�h jeho k�ivky zm�n�n z polohy 

nad te�nou na polohu pod te�nou resp. naopak) a je shora i zdola ohrani�en. Je �azen 

mezi tzv. S-k�ivky symetrické kolem inflexního bodu. Na �asové ose je vymezeno 

každou S-k�ivkou p�t základních fází ekonomického cyklu, popisujícího výrobu resp. 

prodej p�edm�t� dlouhodobé spot�eby. 

Gompertzova k�ivka má inflexi a je shora i zdola ohrani�ená. Je �azena mezi tzv. S-

k�ivky nesymetrické kolem inflexního bodu, kde v�tšina jejích hodnot leží až za jejím 

inflexním bodem.  

Odhady b1, b2, b3 koeficient� �1, �2, �3 modifikovaného exponenciálního trendu je 

možno ur�it pomocí vzorc�: 
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+e �� §$e ��$g$g ��$�¨
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+g � �$g ��$�� +eª � ��+e���+e©ª � ���g�]� (1.28)

+� �� �©�¬$� ��+g+e�� � ��+e©ª� ��eª ®�]� (1.29)

kde výrazy S1, S2 a S3 jsou sou�ty, které ur�íme takto: 

$` ���4] $d �� � 4]��������$f �� � 4�f¯
�d¯W`

d¯
�¯W`

¯
�` �]� (1.30)

- Po�et n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1, 2, …, n, který je zadán, je d�litelný t�emi, tj. 

n = 3m, kde m je p�irozené �íslo. Tudíž data je možno rozd�lit do t�í skupin o 

stejném po�tu m prvk�. Jestliže data tento požadavek nespl	ují, vynechá se 

p�íslušný po�et bu� po�áte�ních, nebo koncových dat.  

- Hodnoty x1 jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, tj. xi = 

x1 + (i – 1)h.  

- Pokud vyjde znaménko parametru b3 záporné, musí se pro další výpo�ty vzít 

jeho absolutní hodnotu. 

- Regresní koeficienty b1, b2, a b3 logistického trendu resp. Gompertzovy k�ivky 

je možné ur�it pomocí vzorc� (2.25) až (2.28) s tím rozdílem, že do sum S1, S2 a 

S3, místo hodnot yi, se p�i použití logistického trendu dosadí jejich p�evrácené 

hodnoty 1/yi, p�i použití Gompertzovy k�ivky jejich p�irozené logaritmy ln yi. (7, 

s. 107-109) 

1.2.2 �asové �ady 

�asovou �adou se rozumí posloupnost v�cn� a prostorov� srovnatelných pozorování 

(dat), které jsou jednozna�n� uspo�ádána z hlediska �asu ve sm�ru minulost – 

p�ítomnost. Analýzou �asových �ad se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu 

t�chto �ad (a p�ípadn� k p�edvídání jejich budoucího chování). S chronologicky 

uspo�ádanými daty je možné p�icházet pravideln� do styku v nejr�zn�jších oblastech 
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života. B�žn� a už po dlouhou dobu s nimi pracuje fyzika, seismologie, za zcela 

p�irozené jsou používány informace o vývoji meteorologických ukazatel� a s ur�itým 

nap�tím je sledován záznam EKG, jelikož i ten je pouhou �asovou �adou. Stále více 

významnou je práce s �asovými �adami v ekonomii. (9, s. 246) 

Rozd�lení �asových �ad  

�asové �ady ekonomických ukazatel� mají ovšem n�které specifické rysy, díky kterým 

je možné je odlišit od �asových �ad t�eba v p�írodních procesech (nap�. v meteorologii) 

nebo v technických aplikacích (nap�. r�zné signály v elektrotechnice). Nejprve je nutné 

si povšimnout, o jaké typy �asových �ad v�bec m�že jít. Nej�ast�ji jsou rozlišovány 

- podle �asového hlediska rozhodného pro zjiš
ování údaj� na �asové �ady 

intervalové a na �asové �ady okamžikové. B�žným p�íkladem intervalové �asové 

�ady m�že být dejme tomu �istý zisk vytvo�ený ve firm� za jeden m�síc, 

- podle peridotity sledování na �asové �ady ro�ní (n�kdy též dlouhodobé), a na 

�asové �ady krátkodobé, kde jsou údaje zaznamenávány ve �tvrtletních, 

m�sí�ních, týdenních aj. periodách, 

- podle zp�sobu vyjád�ení ukazatel� na �asové �ady naturálních ukazatel�

(hodnoty ukazatele jsou vyjad�ovány v naturálních jednotkách, �asto jde t�eba o 

ukazatele ur�ité produkce) a na �asové �ady pen�žních ukazatel�. (8, s. 89) 

�asové �ady intervalové a okamžikové 

Intervalová �asová �ada zna�í �asovou �adu intervalového ukazatele. Intervalový 

ukazatel (zpravidla ukazatel objemu, jako nap�. po�et vyrobených výrobk� v ur�ité 

m�rné jednotce, tržba za produkci ve finan�ním vyjád�ení atd.) je definován v �ase 

nespojit�, a to za ur�itý �asový interval. Tudíž je pot�eba ur�it ekvidistantní �asový 

interval, za který je ukazatel tohoto typu vymezen, u po�tu výrobk� nap�. za týden, u 

tržby za produkci za den atd. Je tedy možné vyvodit, že s rostoucí délkou �asového 

intervalu hodnota intervalového ukazatele �ádov� roste. 

Okamžiková �asová �ada je dynamická �ada okamžikového ukazatele Okamžikový 

ukazatel (nej�ast�ji ukazatel stavu, jako nap�. po�et pracovník�, po�et stroj�, atd.) je 

definován v �ase spojit� a proto jej nelze sledovat jinak než v posloupnosti 

ekvidistantních rozhodných okamžik�. Tak nap�. v p�ípad� po�tu pracovník� lze 
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uvažovat po�et pracovník� p�ítomných na pracovišti na konci první hodiny po zahájení 

pracovní doby každého pracovního dne. (11, s. 8) 

„Zásadním rozdílem mezi t�mito typy �asových �ad je to, že údaje intervalových 

�asových �ad lze s�ítat a tím lze vytvo�it sou�ty za více období. Naproti tomu s�ítání 

údaj� okamžikových �ad nemá reálnou interpretaci. S rozdílnou povahou t�chto dvou 

základních druh� �asových �ad je nutno po�ítat zejména p�i jejich zpracování a 

rozboru. P�i zpracování intervalových �asových �ad je také nutné p�ihlédnout k tomu, 

zda délka �asových interval�, v nichž se hodnoty �asové �ady m��í, je stejná nebo 

rozdílná. Rozdílná délka interval� totiž ovliv�uje hodnoty ukazatel� intervalových 

�asových �ad a tím zkresluje jejich vývoj.“ (7, s. 115-116) 

Grafické znázorn�ní �asových �ad 

Pokud je nutné �asovou �adu graficky znázornit, z �ehož je pak usuzováno, jaký je, a 

hlavn� jaký bude její další vývoj, je nutno rozlišovat, o jaký typ �asové �ady se jedná, 

nebo
 každý z t�chto dvou typ� �asových �ad má jiný zp�sob grafického znázor	ování.  

Intervalové �asové �ady je možné graficky znázor	ovat t�emi zp�soby: 

- sloupkovými grafy, což jsou obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 

interval� a výšky jsou rovné hodnotám �asové �ady v p�íslušném intervalu, 

- h�lkovými grafy, kde p�íslušné hodnoty �asové �ady se vynášejí ve st�edech 

interval� jako úse�ky,  

- spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty �asové �ady jsou vyneseny ve 

st�edech p�íslušných interval� a spojeny úse�kami. 

Okamžikové �asové �ady jsou graficky znázor	ovány pouze spojnicovými grafy, kde 

hodnoty ukazatel� této �asové �ady, jsou vyneseny na �asové ose ke zvolenému 

�asovému okamžiku, se spojí úse�kami. (7, s. 116) 

Charakteristiky �asových �ad  

Je-li uvažována �asová �ada okamžikového resp. intervalového ukazatele, jejíž hodnoty 

v �asových okamžicích resp. intervalech ti, kde i = 1, 2,…,n, je ozna�eno yi. Je 

p�edpokládáno, že tyto hodnoty jsou kladné. Jsou-li po�ítány charakteristiky �asových 

�ad je dále p�edpokládáno, že intervaly mezi sousedními �asovými okamžiky resp. 
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st�edy �asových interval� jsou stejn� dlouhé. Pokud tento p�edpoklad není spln�n, je 

výpo�et t�chto charakteristik obtížn�jší.  

Pr�m�r intervalové �ady, který je ozna�en �, se po�ítá jako aritmetický pr�m�r hodnot 

�asové �ady v jednotlivých intervalech. Je dán vzorcem 

° � ����4 �!
�` (1.31)

Pr�m�r okamžikové �asové �ady je nazýván chronologickým pr�m�rem a je rovn�ž 

ozna�en �. V p�ípad�, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými �asovými okamžiky t1, 

t2,…,tn, v nichž jsou hodnoty této �asové �ady zadány, jsou stejn� dlouhé, je nazýván 

neváženým chronologickým pr�m�rem. Je po�ítán pomocí vzorce 

° � � �� � � ¬4g̀ a�� 4 a�4!g!±`
�d ®� (1.32)

Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje �asové �ady jsou první diference (n�kdy 

absolutní p�ír�stky), ozna�ené 1di(y), které jsou po�ítány jako rozdíl dvou po sob�

jdoucích hodnot �asové �ady, tj. 

První diferencí je vyjad�ován p�ír�stek hodnoty �asové �ady, tedy o kolik byla zm�n�na 

její hodnota v ur�itém okamžiku resp. období oproti ur�itému okamžiku resp. období 

bezprost�edn� p�edcházejícímu. Z prvních diferencí bude ur�en pr�m�r prvních 

diferencí, ozna�ený 1d(y), kterým vyjád�eno, o kolik se pr�m�rn� zm�nila hodnota 

�asové �ady za jednotkový �asový interval. Je po�ítán vzorcem: 

²` �4� � �4 ��4±`] / � g] e] � ] �� (1.33)

<` �³��������� � � �7 � ��� <�³� � �³A ��³̀7 � �`
A
E�d � (1.34)
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Rychlost r�stu �i poklesu hodnot �asové �ady je charakterizována tzv. koeficienty r�stu, 

ozna�enými ki(y), které jsou po�ítány jako pom�r dvou po sob� jdoucích hodnot �asové 

�ady pomocí vzorce: 

Koeficientem r�stu je vyjád�eno, kolikrát byla zvýšena hodnota �asové �ady v ur�itém 

okamžiku resp. období oproti ur�itému okamžiku resp. období bezprost�edn�

p�edcházejícímu. Kolísají-li koeficienty r�stu �asové �ady kolem konstanty, je odtud 

usuzováno, že trend ve vývoji �asové �ady je možné vystihnout exponenciální funkcí.  

Z koeficient� r�stu je ur�ován pr�m�rný koeficient r�stu, který je ozna�en k(y), 

vyjad�uje pr�m�rnou zm�nu koeficient� r�stu za jednotkový �asový interval. Je po�ítán 

jako geometrický pr�m�r pomocí vzorce: (7, s. 117-119) 

Dekompozice �asových �ad 

Nyní bude ukázáno, jak lze �asovou �adu rozložit na jednotlivé její složky, p�i�emž se 

budeme zejména v�novat trendu �asové �ady.  

Hodnoty �asové �ady, zejména z ekonomické praxe, mohou být rozloženy na n�kolik 

složek. Jestliže jde o tzv. aditivní dekompozici, jsou hodnoty yi �asové �ady vyjád�en 

pro �as ti , i = 1, 2, …, n, sou�tem: 

kde jednotlivé s�ítance vyjad�ují: 

- Ti – hodnotu trendové složka, 

- Si – hodnotu sezónní složky, 

- Ci – hodnotu cyklické složky 

´�4� � � 44±`� ] / � g] e�] � ] �� (1.35)

´�4������� � � µ¶:E�³�!
�d�

·¸¤ �� ¹ ³A³E±`º¸¤ � (1.36)

4 � » a�¼ a�$ a�*]� (1.37)
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- ei – hodnotu náhodné složky. 

�asovou �adu je možno si p�edstavit jako trend, na který jsou „nabaleny“ ostatní složky. 

Rozklad, tzv. dekompozice �asové �ady na tyto složky je motivován tím, že 

v jednotlivých složkách jsou snadn�ji zjišt�ny zákonitosti v chování �ady než v p�vodní 

nerozložené �ad�. U n�kterých �asových �ad mohou v jejich dekompozici n�které 

složky chyb�t. (7, s. 122) 

„Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného 

ukazatele v �ase. Trend m�že být rostoucí (nap�. �ada údaj� o po�tu dovezených 

osobních automobil� do �eské republiky po roce 1990), klesající (nap�. podíl kone�né 

spot�eby vládních institucí na HDP �eské republiky) nebo konstantní, kdy hodnoty 

ukazatele dané �asové �ady v pr�b�hu sledovaného období mohou kolísat kolem ur�ité, 

v podstat� nem�nné úrovn�. V posledním p�ípad� se �asto slangov� hovo�í o �asové 

�ad� „bez trendu“, �emuž lze jist� snadno porozum�t, ale z exaktního hlediska jde o 

nesprávný výrok, protože �asová �ada t�žko m�že „nemít trend“ – potom by totiž 

vlastn� v�bec nemohla být �asovou �adou a výrok „nemá trend“ by negoval samu 

podstatu fenoménu jakým je vývoj procesu v �ase.“ (9, s. 254) 

Sezónní složka je pravideln� se opakující odchylka od trendové složky, vyskytující se u 

�asových �ad údaj� s periodicitou kratší než jeden rok nebo rovnou práv� jednomu roku. 

P�í�iny sezónního kolísání mohou být r�zné. Dochází k nim v d�sledku p�ímého 

p�sobení slune�ní soustavy na Zemi, tj. vlivem zm�n jednotlivých ro�ních období (t�eba 

zvýšená spot�eba nápoj� v letním období opakující se každoro�n�, zde tedy jde o 

periodický pohyb s délkou vlny jeden rok). (10, s. 255) 

Cyklickou složku rozumíme kolísání okolo trendu v d�sledku dlouhodobého cyklického 

vývoje s délkou vlny delší než jeden rok. Statistika chápe cyklus jako dlouhodobé 

kolísání s neznámou periodou, která m�že mít i jiné p�í�iny než klasický ekonomický 

cyklus. (9, s. 255) 

Reziduální složka zbývá v �asové �ad� po odstran�ní trendu a sezónní i cyklické složky. 

Je tvo�ena náhodnými fluktuacemi v pr�b�hu �asové �ady, které nemají rozpoznatelný 

systematický charakter. Proto se také nepo�ítá mezi p�edchozí, tzv. systematické složky 

�asové �ady. Reziduální složka pokrývá také chyby v m��ení údaj� �asové �ady a 

n�které chyby (nap�. chyby v zaokrouhlování), kterých se dopouštíme p�i jejím 

zpracování. (7, s. 123) 
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Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Regresní analýza je nejpoužívan�jším zp�sobem popisu vývoje �asové �ady, nebo
 je 

v ní umožn�no nejen vyrovnání pozorovaných dat �asové �ady, ale také prognóza jejího 

dalšího vývoje. P�i regresní analýze je p�edpokládáno, že analyzovanou �asovou �adu, 

jejíž hodnoty jsou y1, y2, …, yn, je možné rozložit na složky trendovou a reziduální tj. 

Základním problémem je volba vhodného typu regresní funkce. Ten je ur�ován 

z grafického záznamu pr�b�hu �asové �ady nebo na základ� p�edpokládaných vlastností 

trendové složky, vyplývajících z ekonomických úvah. (7, s. 124) 

4 � » a�*] / � �] g] � ] �� (1.38)
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Nejprve bude uvedeno n�kolik informací ohledn� spole�nosti, která byla vybrána 

k analýze. Poté p�ijde na �adu výpo�tová �ást. V ní jsou provedený výpo�ty, ke kterým 

jsou použita data z ú�etních výkaz� za rok 2003 – 2011.  

2.1 P�edstavení spole�nosti 

Spole�nost, která byla pro analýzu její ekonomické situace vybrána je Matrix, a.s. 

Matrix a.s. je ryze �eskou spole�ností, která má sídlo v obci T�ebešov u Rychnova nad 

Kn�žnou. Tato spole�nost se skládá ze �ty� divizí: první je divize Automotive, druhou je 

divize Auto centrum, t�etí je divize Wood a poslední také ale nejnov�jší je divize 

Windows která vznikla v roce 2007. (12) 

2.1.1 Základní informace 

Název spole�nosti:  Matrix, a.s. 

Sídlo spole�nosti:  T�ebešov �p. 1. 

 516 01 Rychnov nad Kn�žnou 

Právní forma:  akciová spole�nost 

Vznik spole�nosti: 12. prosince 1991 

Po�et zam�stnanc�:  159 

2.1.2 Historie spole�nosti 

Matrix s.r.o. vznikla 12.12.1991 ve form� spole�nosti s ru�ením omezeným. Avšak k 1. 

únoru 2002 došlo k transformaci na Matrix a.s. zm�nou právní formy.  

Hlavními p�edm�ty podnikání jsou již od roku 1992 obchodní �innost, truhlá�ská a 

pila�ská výroba. Své provozovny m�la spole�nost v T�ebešov�, v T�ebechovicích pod 

Orebem, v Dobrušce a od roku 2002 i v Mokrém u �eského Mezi�í�í. Cílem spole�nosti 

bylo stát se jednou z významných v d�evozpracující výrob� a distribuce p�íslušenství 

pro automobilový pr�mysl. Hlavními zásadami, které si firma vyty�ila, jsou výroba 

požadovaných produkt� ve vysoké kvalit�, dodávky výrobk� a zboží v dohodnutých 

dodacích lh�tách s d�razem spolehlivosti realizace zakázek, vysoká odborná úrove	 a 

ochota zam�stnanc� realizovat požadavky zákazník� k jejich maximálnímu uspokojení.  

Obchodní �innost byla rozd�lena do dvou sekcí 
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- obchodní odd�lení Dow 

- obchodní odd�lení 3M a Dynabrade 

Matrix, a.s. zastupuje systémy firmy Dow Automotive pro �eskou republiku a 

Slovensko. Jedná se o známé a osv�d�ené lepící a t�snící systémy pro opravy skle a 

karosérii. 

Matrix, a.s. je také výhradním zástupcem pneumatického ná�adí Dynabrade pro �eskou 

republiku od roku 1993. 

Posledním zastoupením Matrix, a.s. pro �eskou republiku jsou výrobky firmy 3M, která 

je p�edním sv�toznámým výrobcem flexibilních brousících materiál� a speciálních 

výrobk� pro opracování povrchu. (12) 

2.1.3 P�edm�t �innosti 

- Truhlá�ství, podlahá�ství, 

- �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, vedení da	ové evidence, 

- silni�ní motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

nejv�tší povolené hmotnosti do 3,5 tuny v�etn�, - nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o nejv�tší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny – nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o nejv�tší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

v�etn�, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejv�tší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny, 

- klempí�ství a opravy karoserií,  

- opravy silni�ních vozidel,  

- výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- výroba nebezpe�ných chemických látek a nebezpe�ných chemických p�ípravk�

a prodej chemických látek a chemických p�ípravk� kvalifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické.  

2.1.4 Sou�asná �innost 

Nyní budou p�edstaveny jednotlivé divize spole�nosti Matrix, a.s.  

Divize Automotive 

Tato divize se zabývá obchodn�-technickou �inností pro zákazníky v oblasti pr�myslu. 

Jedná se o povrchové úpravy a technologie lepení. Nabízeny jsou �ty�i oblasti služeb, 

pat�í mezi n� oblasti technické (�ešení technického problému, analýzy), logistické 
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(operativní komunikace, rychlé dodávky), školící (školení technik�, prezentace inovací) 

a servisu (záru�ní a pozáru�ní servis).  

Divize Autocentrum 

Tato divize vznikla 16. kv�tna roku 2005 a to díky zakoupení zna�kového servisu 

Autocentrum Lipovka. Hlavní �inností je prodej a servis voz� Škoda, a výhodou je, že 

jsme smluvními partnery spole�nosti ŠKODA AUTO a.s. V roce 2007 byl otev�en nov�

postavený Autosalon MATRIX. Mezi poskytované služby pat�í také sjednávání 

povinného ru�ení, havarijního pojišt�ní, leasing� a úv�r�.  

Divize Wood 

Co se tý�e zam�stnanc�, jedná se o nejpo�etn�jší divizi, která se skládá ze t�í 

provozoven. Celková kapacita po�ezu ve všech t�ech provozovnách je mezi 45 až 50 

tisíci kubíky ro�n�, �ímž se spole�nost �adí mezi nejv�tší ze st�edních zpracovatel�

kulatiny v republice. Hlavní závodem je pilnice v T�ebešov�, produkující stavební a 

truhlá�ské �ezivo. V ur�itých p�ípadech vzniká nutnost vysušení d�eva a z tohoto 

d�vodu byla vybudována sušící komora o kapacit� 350 m3. K�ra, která vzniká jako 

druhotný produkt, je dále zpracovávána a následn� prodávána do zahradnictví. Do 

nabízeného sortimentu pat�í také výroba d�ev�ných štaflí a op�rných žeb�ík�.  

Divize Windows

Tato divize sídlí v T�ebešov� a v Lipovce, a nejmladší ze všech divizí. Vyrábí se zde jak 

d�ev�ná tak i plastová okna. Od za�átku jsou vyráb�na d�ev�ná okna EURO 68 a kv�li 

konkurenceschopnosti byla p�idána okna EURO 78. Zákazník má možnost si vybrat 

z n�kolika variant zasklení, od izola�ního dvojskla, trojskla, �irého, tónovaného nebo 

ornamentální, pop�ípad� bezpe�nostního. Pro výrobu plastových oken používáme 

šestikomorový profil od výrobce GEALAN. (12) 

2.1.5 Majetkové ú�asti v jiných subjektech 

- 100% podíl na spole�nosti LAMIZ-CZ s.r.o., se sídlem Palackého 113, 516 01 

Rychnov nad Kn�žnou 

- 45,28% podíl na spole�nosti St�elecký klub, a.s., �estice 144, 517 41 Kostelec 

nad Orlicí, 

- 100% podíl na spole�nosti MATRIX TRADE s.r.o. Trnava na Slovensku, 

- 100% podíl na spole�nosti MATRIX TRADE POLSKA Sp. z o.o. v Polsku, 
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- 100% podíl na spole�nosti MATRIX HOTELS s.r.o., se sídlem T�ebešov 1, 516 

01 Rychnov nad Kn�žnou. (12) 

2.1.6 Organiza�ní schéma spole�nosti Matrix a.s. 

   

  

Obr. 1: Organiza�ní schéma spole�nosti. (13) 

2.1.7 Plány do budoucna 

Divize Automotive má v dalších letech v plánu založení dalších dce�iných spole�ností 

v okolních východoevropských státech. Cílem této divize je vybudovat silnou 

nadnárodní distribu�ní sí
. Divize Autocentrum má v plánu rozší�it kontaktní místa 

v p�ilehlých strategických lokalitách. V rámci budoucího rozvoje také došlo k výstavb�

fotovoltaické elektrárny v T�ebešov�. Ta slouží pro pot�eby st�ediska v T�ebešov� a 

zbývající vyrobená elektrická energie bude prodávána do sít� �EZu. Posledním velkým 

krokem byla výstavba letoviska Studánka. (12) 

2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatel�

V této �ásti jsou na základ� ú�etních výkaz� za roky 2003-2011 vypo�ítány a graficky 

znázorn�ny hodnoty vybraných ekonomických ukazatel�. �asové �ady vytvo�ené 

z t�chto hodnot jsou dále vyrovnány vhodnou funkcí regresní analýzy. V neposlední 

�ad� jsou také vytvo�eny prognózy budoucího vývoje pro následující roky 2012 a 2013.  
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2.2.1 Zisk 

Prvním ukazatelem, který byl vybrán pro analýzu pomocí �asových �ad je zisk. Zisk byl 

vybrán, jelikož je st�žejním ukazatelem jak pro spole�nost samotnou tak i pro další 

externí subjekty. Hlavním cílem každé spole�nosti je maximalizace zisku, který 

prezentuje její úsp�šnost. Výši zisku je možné velice snadno získat z výkazu zisk� a 

ztrát za jednotlivé roky.  

Tab. 1: Zisk v jednotlivých letech [tis. K�] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zisk 5 563 8 273 10 943 18 196 24 176 24 607 21 503 21 611 21 834 

Tab. 2: Charakteristiky �asové �ady zisku [tis. K�] (Vlastní zpracování) 

i roky yi 1di(y) ki(y) (ki(y) - 1)*100

1 2003 5 563 - - - 

2 2004 8 273 2 710 1,487 48,71% 
3 2005 10 943 2 670 1,323 32,27% 
4 2006 18 196 7 253 1,663 66,28% 
5 2007 24 176 5 980  1,329 32,86% 
6 2008 24 607 431  1,018 1,78% 
7 2009 21 503 -3 104 0,874 -12,61% 
8 2010 21 611 108 1,005 0,50% 
9 2011 21 834 223 1,010 1,03% 

Data v tabulce 1 vykazují do roku 2008 rostoucí trend, ale v roce 2009 p�išel z�ejmý 

pokles a po následující dva roky došlo ke stagnaci a hodnoty se pohybují na stejné 

úrovni s pouze nepatrným r�stem. Tyto data byla získána z p�ílohy �. 6 a 12.  

Pr�m�r �asové �ady: � = 17 411,78 [tis. K�]. 

B�hem sledovaného období je pr�m�rná hodnota zisku spole�nosti Matrix, a.s. 17,4 mil. 

K�.  

                                         _____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y) = 2033,87. 

Hodnoty zisku rostly ve sledovaném období pr�m�rn� o 2 mil. K�. I když nastal v roce 

2009 pokles tak i p�esto je pr�m�rný každoro�ní nár�st velice dobrý.  

                                           ____ 
Pr�m�rný koeficient r�stu: ki(y) = 1,2135. 
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Hodnoty zisku ve sledovaném období pr�m�rn� rostli o 22,35%. 

Vyrovnání pomocí logaritmické funkce 

Pro vyrovnání této �asové �ady z tabulky 2 byla vybrána logaritmická funkce, která se 

zdá pro tuto �asovou �adu nejvhodn�jší. Tato funkce je vyrovnána vzorcem (1.25) a 

vzorcem (1.16) je poté vypo�ítán index determinace: 

  8620,1ln(x) + 4877,9, 

 I² = 0,8183. 

Index determinace je velice blízko hodnot� 1, z �ehož vyplívá, že logaritmická funkce 

tém�� kopíruje �asovou �adu skute�ných hodnot. Velice dob�e tedy vystihuje její 

pr�b�h. 

Graf 1: Zisk (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 

Prognóza pro rok 2012: 24 736 tis. K�. 

Prognóza pro rok 2013: 25 548 tis. K�. 
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Jak je možné z grafu 1 vy�íst logaritmická funkce má r�stový trend a pokud jsou tyto 

hodnoty pravdivé, potom lze o�ekávat v roce 2012 zisk 24 736 tis. K� a v roce 2013 

25 548 tis. K�. Skute�né hodnoty v pr�b�hu lehce kolísají kolem logaritmické funkce, 

avšak po celou dobu si drží rostoucí trend.  Z tohoto d�vodu lze o�ekávat, že skute�né 

hodnoty by m�ly v následujících dvou letech následovat rostoucí trend a op�t se 

zvyšovat.  

2.2.2 Ukazatelé rentability  

Tyto ukazatelé rentability jsou spo�ítány pomocí vzorc� (1.1), (1.2) a (1.3). A dále 
budou rozebrány níže pod tabulkou, v které jsou uvedeny jednotlivé hodnoty. Pro 
výpo�et t�chto hodnot byly použity data z p�íloh �. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 

Tab. 3: Ukazatelé rentability [%] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ROA 7,48 7,84 8,12 9,05 8,82 9,84 9,09 7,56 8,27 
ROE 5,6 6,72 8,92 12,91 14,64 12,97 12,24 10,96 9,7 
ROS 2,73 3,6 3,52 4,61 4,32 3,88 4,84 5,45 4,97 

ROA  

Tento by se m�l ideáln� nacházet v hodnotách, které jsou v�tší než 10%. Jak je možné 

vid�t v tabulce 3, ve sledovaném období se hodnoty tohoto ukazatele ani v jednom roce 

nep�ehouply p�es tuto hranici. Nejblíže se ukazatel této hranici p�iblížil v roce 2008, ale 

pak se od této hranice zase oddálil. Rentabilita vlastního kapitálu tedy stále kolísá pod 

hranicí 10%. Je to dáno tím, že spole�nost vlastní veliké množství aktiv v pozemcích a 

budovách, které neprodukují tak velké tržby.  

ROS

Tento ukazatel ur�ené ideální hodnoty, které by m�ly být v�tší než 6%. Nejblíže se 

ukazatel hranici 6% p�iblížil v roce 2010. Hodnoty op�t stále kolísaly pod touto hranicí, 

ale nad ní se nedostaly po celé sledované období. Hodnoty nejvíce vzrostly od roku 

2008, kdy firm� odpadl jeden z nejv�tších odb�ratel� chemikálií. Jelikož byly obchody 

s tímto odb�ratelem realizovány pouze s minimální marží a tento odb�ratel se nacházel 

ve finan�ní tísni a hrozila neschopnost splácet své závazky v��i Matrix, a.s. byly tyto 

obchody p�erušeny. A z tohoto d�vodu hodnoty od roku 2008 vzrostli.  

ROE 
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Tento ukazatel vyjad�uje výkonnost podniku na základ� rentability investovaného 

kapitálu. 

  

Tab. 4: Charakteristiky �asové �ady ROE (Vlastní zpracování) 

i roky yi 1di(y) ki(y) (ki(y) - 1)*100

1 2003 5,60% - - - 

2 2004 6,72% 1,12% 1,2 20,00% 
3 2005 8,92% 2,20% 1,327 32,74% 
4 2006 12,91% 3,99% 1,447 44,73% 
5 2007 14,64% 1,73% 1,134 13,40% 
6 2008 12,97% -1,67% 0,886 -11,41% 
7 2009 12,24% -0,73% 0,944 -5,63% 
8 2010 10,96% -1,28% 0,895 -10,46% 
9 2011 9,70% -1,26% 0,885 -11,50% 

V tabulce 4 se nacházejí charakteristiky �asové �ady a lze z ní vy�íst, že hodnoty m�ly 

do roku 2007 rostoucí trend, avšak v tomto roce nastal obrat a po následující �ty�i roky 

se trend obrátil naopak v klesající. Nejv�tší r�st ukazatel ROE zaznamenal v roce 2006, 

kdy vzrostl tém�� o 45%. Naopak nejv�tšího pokles ukazatel ROE zaznamenal v roce 

2008 a 2011 kdy hodnoty klesly tém�� o 12%. 

Pr�m�r �asové �ady: �=10,52%. 

B�hem sledovaného období je pr�m�rná hodnota ROE spole�nosti Matrix, a.s. 10,52%.  

Což znamená, že pr�m�rn� každý rok 1 K� vlastního kapitálu vyd�lala 0,1052 K� zisku 

po zdan�ní.  

Vyrovnání pomocí paraboly 

Pro vyrovnání �asové �ady ROE je vybrána funkce paraboly, tato funkce je vyjád�ena 

vzorcem (1.24). Jelikož �asová �ada nejprve roste a posléze po dosažení svého maxima 

nabere klesající trend je funkce paraboly nejvhodn�jší a pomocí vzorce (1.16) je také 

vypo�ítán index determinace: 

�½(y)=-0,0037x2 + 0,0432x + 0,0068, 
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  I2=0,8855. 

Index determinace dosahuje velice vysokých hodnot. Funkce paraboly tedy velice dob�e 

vystihuje pr�b�h skute�ných hodnoty. Pr�b�h je zobrazen v grafu 2. 

 Graf 2:ROE (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 

Prognóza pro rok 2012: 6,88%. 

Prognóza pro rok 2013: 3,43%. 

Z grafu 2 je z�ejmé, že pokud z�stanou podmínky stále stejné, mohly by se o�ekávané 

hodnoty vyplnit a v tomto p�ípad� o�ekávaná hodnota ROE v roce 2012 bude 6,88% a 

v roce 2013 bude 3,43%.  

Podle tohoto ukazatele se �ídí potenciální investo�i, kte�í by m�li zájem investovat do 

spole�nosti. Samoz�ejm� každému investorovi jde o to, aby se jím vložený kapitál do 

spole�nosti dostate�n� zhodnotil. B�hem sledovaného období byla pr�m�rná rentability 

vlastního kapitálu 10,52%. Nejlepší hodnota byla v roce 2007, kdy možné zhodnocení 

kapitálu dosahovalo 14,64%. Ideální hodnoty se pohybují mezi 12% – 15%, kterých 

ukazatel v posledních letech nedosahuje. A pokud bude budoucí p�edpov�� pravdivá, 

hodnoty budou i nadále klesat jak je z grafu 2 z�ejmé a proto investovat do spole�nosti 

Matrix, a.s. není do budoucna moc p�íhodné. 
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2.2.3 V��itelské riziko (Debt ratio) 

V��itelské riziko ukazuje, jak velké množství celkových aktiv je hrazeno z cizích 

zdroj�. Tento ukazatel je vypo�ítán pomocí vzorce (1.4). Data pro výpo�et tohoto 

ukazatele jsou �erpána z p�íloh �. 1, 7, 3 a 9. 

Tab. 5: V��itelské riziko [%] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
V��itelské riziko 27,31 30,67 43,47 48,07 53,06 46,27 47,01 53,63 51,34

Tab. 6: Charakteristiky �asové �ady v��itelského rizika (Vlastní zpracování) 

i roky yi 1di(y) ki(y) (ki(y) - 1)*100

1 2003 0,2731 - - - 

2 2004 0,3067 0,0336 1,1230 12,30% 
3 2005 0,4347 0,128 1,4173 41,73% 
4 2006 0,4807 0,046 0,1058 10,58% 
5 2007 0,5306 0,0499 1,10338 10,38% 
6 2008 0,4627 -0,0679 0,8720 -12,80% 
7 2009 0,4701 0,0074 1,0159 1,60% 
8 2010 0,5363 0,0662 1,1408 14,08% 
9 2011 0,5134 -0,0229 0,9573 -4,27% 

Z tabulky 5 je jasné, že hodnoty mají z po�átku rostoucí tendenci, avšak poslední �ty�i 

roky lehce kolísají kolem hodnoty 50%. Nejv�tší nár�st je zaznamenán v roce 2005, kdy 

hodnota v��itelského rizika vzrostla tém�� o 42%.  

Pr�m�r �asové �ady: �=0,445.  

B�hem sledovaného období je pr�m�rná hodnota v��itelského rizika spole�nosti Matrix, 

a.s. 0,445. Což znamená, že za sledované období je pr�m�rn� 44,5% celkových aktiv 

po�ízeno z cizích zdroj�.  

                                          ____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y)=0,030. 

B�hem sledovaného období hodnoty v��itelského rizika rostly pr�m�rn� o 0,030. 

                                          ____            
Pr�m�rný koeficient r�stu: ki(y)=1,092. 

B�hem sledovaného období hodnoty v��itelského rizika rostly pr�m�rn� o 9,2%. 

Vyrovnání pomocí Gompertzovi k�ivky 
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Pro vyrovnání �asové �ady v��itelského rizika je v tomto p�ípad� nejvhodn�jší funkce 

Gompertzovi k�ivky. Pro výpo�et pot�ebných koeficient� b1, b2, b3 byly použity tyto 

vzorce (1.25), (1.26), (1.27). Samotná funkce Gompertzovi k�ivky je vyjád�ena vzorcem 

(1.28). Pro výpo�et indexu determinace byl použit vzorec (1.16). 

Vypo�tené hodnoty a vzorce jsou následující:  

 b1=0,508288,   b2=-0,65575,  b3=0,46365, 

  �½(y)=0,508288-0,65575 · 0,46365x, 

  

    I2=0,8335. 

Gompertzova k�ivka je tém�� totožná s �asovou �adou v��itelského rizika a z tohoto 

d�vodu dosahuje index determinace takto vysokých hodnot.  

  

Graf 3:V��itelské riziko (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 

Prognóza pro rok 2012: 0,50799. 

Prognóza pro rok 2013: 0,50815. 

Z grafu 3 je možné vy�íst, že �asová �ada v��itelského rizika má až do roku 2007 

rostoucí trend. Od roku 2007 �asová �ada kolísá kolem hodnoty 0,5. V roce 2003, kdy 
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byla hodnota nejmenší, bylo zhruba 27% celkových aktiv financováno z cizích zdroj� a 

zbytek byl financován ze zdroj� vlastních. Spole�nost se postupem �asu rozr�stala a 

z tohoto d�vodu bylo nevyhnutelné financování z cizích zdroj�, které je pro podnik do 

ur�ité výše levn�jší než financování z vlastních zdroj�. Ideální hodnoty by m�li být 

rozmezí 0,4 – 0,6. Tento ukazatel nám tedy v posledních letech vykazuje velice 

pozitivní hodnoty a také výhled do budoucna je pozitivní. 

2.2.4 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou velice d�ležitým nástrojem, který by si m�l podnik hlídat. O 

tyto ukazatele se v mnoha p�ípadech zajímají i cizí subjekty nap�. banky p�i žádosti o 

p�j�ku �i úv�r. Tyto finan�ní instituce se zajímají o pohotovou likviditu, která vypovídá 

o podniku, zda je schopný krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finan�ním 

majetkem pokrýt své krátkodobé bankovní úv�ry a krátkodobé závazky. Ukazatelé 

likvidity se po�ítají podle vzorc� (1.6), (1.7) a (1.8). Pro výpo�et byla použita data 

z p�íloh �. 2, 4, 8, 10. 

Tab. 7: Ukazatelé likvidity [x krát] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pohotová 0,81 0,94 0,62 0,48 0,59 0,66 0,90 0,84 0,84 
B�žná 1,42 1,63 1,45 1,28 1,15 1,42 1,82 1,69 1,68 
Okamžitá 0,05 0,01 0,06 0,02 0,18 0,10 0,18 0,05 0,01 

B�žná likvidita 

B�žná likvidita ukazuje, kolikrát jsou pokrývány krátkodobé cizí zdroje podniku 

ob�žnými aktivy. Ideální hodnoty by se m�ly pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5. Z tabulky 

3 lze vy�íst, že hodnoty neodpovídali hlavn� v roce 2006 a 2007 kdy byla likvidita 

celkem riziková. V ostatních letech se hodnota pohybovala bu� lehce pod hranici, nebo 

v ur�eném rozmezí. Poslední roky se hodnoty nachází pouze v tomto ideálním rozmezí 

a jsou tedy pozitivní.  

Okamžitá likvidita  

Tento ukazatel nabývá ideálních hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5. Z výše uvedených hodnot 

v tabulce 3 je jasné že ukazatel t�chto ideálních hodnot nedosáhl ani v jednom roce. 

Nejvýše se hodnoty pohybovaly v letech 2007 až 2009. Avšak v ostatních letech jsou 
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hodnoty velice nízko pod hranicí 0,2. Z toho vyplívá, že jsou pen�žní prost�edky až 

extrémn� vysoce využívány. Spole�nosti tedy z tohoto d�vodu hrozí ur�ité nebezpe�í. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vypovídá o tom, kolikrát jsou krátkodobé cizí zdroje pokryty 

krátkodobými pohledávkami a pen�žními prost�edky. 

Tab. 8: Charakteristiky �asové �ady pohotové likvidity [x krát] (Vlastní zpracování) 

i roky yi 1di(y)
1 2003 0,81 - 
2 2004 0,94 0,13 
3 2005 0,62 -0,32 
4 2006 0,48 -0,14 
5 2007 0,59 0,11 
6 2008 0,66 0,07 
7 2009 0,90 0,24 
8 2010 0,84 -0,06 
9 2011 0,84 -0,01 

V tabulce 8 jsou charakteristiky �asové �ady a z ní je z�ejmé, že hodnoty razantn�

kolísají a nejmenší hodnoty ukazatel vykázal v roce 2006. Od roku 2006 hodnoty za�aly 

op�t r�st a poslední t�i roky hodnoty za�aly stagnovat lehce pod ideální hranicí. Co se 

tý�e této hranice, hodnoty ukazatele pohotové likvidity jsou ideální, pokud jsou 

v rozmezí 1 – 1,5. Z tabulky 8 je jasné, že ani v jednom roce hodnoty se hodnoty do 

tohoto ideálního rozmezí nedostaly.  

Pr�m�r �asové �ady: �=0,742. 

B�hem sledovaného období byla pr�m�rná hodnota pohotové likvidity 0,742. 

                                         _____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y)=0,0039. 

B�hem sledovaného období rostly hodnoty pohotové likvidity pr�m�rn� o 0,0039. 

Tento malý r�st je zp�soben velikým kolísáním v pr�b�hu sledovaného období. Kdy 

hodnoty zprvu klesaly a poté za�aly op�t r�st. 

Vyrovnání �asové �ady 
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Pohotová likvidita nemá žádný zjevný trend a kolísá kolem pr�m�rné hodnoty 0,742. 

Z tohoto d�vodu nelze �asovou �adu vyrovnat. Vyrovnání by nem�lo žádnou 

vypovídací schopnost. Lze tedy p�edpovídat, že hodnoty budou i nadále kolísat kolem 

pr�m�rné hodnoty. 

Graf 4:Pohotová likvidita (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 

Jak je z grafu 4 z�ejmé tento ukazatel nemá žádný trend a pouze kolísá kolem pr�m�rné 

hodnoty 0,742. Lze tedy p�edpokládat, že pohotová likvidita bude i nadále kolísat kolem 

této pr�m�rné hodnoty. Z tohoto d�vodu je velice t�žké p�edpovídat budoucí vývoj 

tohoto ukazatele. Pokud by cht�l podnik n�co s tímto ukazatelem ud�lat, musel by 

zmenšit objem zásob jejich prodejem, nebo by m�l snížit objem krátkodobých cizích 

závazk�. A
 už si podnik vybere jednu �i druhou variantu m�l by se zlepšením tohoto 

ukazatele n�co ud�lat.  

2.2.5 Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vystihuje, kolikrát se obrátí celková aktiva v tržby. Jinak �e�eno kolik 

halé�� tržeb p�ipadá na jednu korunu aktiv. Obrat celkových tržeb odpovídá tedy na 

otázky, zda podnik využívá aktiva neefektivn� �i efektivn� nebo, zda má podnik 
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nedostatek aktiv. Tento ukazatel byl vypo�ítán pomocí vzorce (1.11). Data pro výpo�et 

jsou �erpána z p�íloh �. 1, 5, 7, 11. 

Tab. 9: Obrat celkových aktiv [x krát] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Obrat celk. aktiv 1,49 1,29 1,43 1,46 1,57 1,73 1,33 0,93 0,97 

Tab. 10: Charakteristiky �asové �ady obratu celkových aktiv [x krát] (Vlastní 
zpracování) 

i roky yi 1di(y) ki(y) (ki(y) - 1)*100

1 2003 1,49 - - - 

2 2004 1,29 -0,196 0,869 -13,15% 
3 2005 1,43 0,137 1,106 10,59% 
4 2006 1,46 0,024 1,017 1,65% 
5 2007 1,57 0,119 1,082 8,19% 
6 2008 1,73 0,164 1,104 10,43% 
7 2009 1,33 -0,408 0,765 -23,48% 
8 2010 0,93 -0,403 0,697 -30,32% 
9 2011 0,97 0,047 1,051 5,07% 

Ze za�átku se hodnoty obratu celkových aktiv vyvíjeli velice dob�e, jelikož nabraly 

rostoucí trend, jak je možné vid�t v tabulce 9. V roce 2008, kdy ukazatel dosáhl 

maxima, se dokonce hodnota ukazatele dostala do ideálního rozmezí, které nabývá 

hodnot 1,6 – 3. V roce 2009 ale nastal zlom a hodnoty se postupn� propadly až na své 

minimum. Poslední dva roky ukazatel kolísá kolem hodnoty 0,95, což pro podnik není 

p�íliš ideální. 

Pr�m�r �asové �ady: �=1,358. 

B�hem sledovaného období byla pr�m�rná hodnota obratu celkových aktiv 1,358. 

                                   
                                           ____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y)=-0,065. 

B�hem sledovaného období hodnoty obratu celkových aktiv pr�m�rn� klesali o 0,065. 

To že pr�m�r prvních diferencí je záporný, je zp�sobeno razantním poklesem hodnot 

obratu celkových aktiv v letech 2009 a 2010. 
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                                           ____ 
Pr�m�rný koeficient r�stu: ki(y)=0,96. 

B�hem sledovaného období hodnoty obratu celkových aktiv pr�m�rn� klesali o 4%. 

Vyrovnání pomocí exponenciální funkce 

Pro vyrovnání obratu celkových aktiv se nejlépe hodí exponenciální funkce. Koeficienty 

b1 a b2 jsou spo�ítány pomocí vzorce (1.20). Samotná exponenciální funkce je 

spo�ítána vzorcem (1.23) a index determinace vzorcem (1.16). 

Spo�ítané hodnoty a vzorce jsou následující: 

 b1=1,6649, b2=-0,045, 

�½(y)= 1,6649e-0,045x,

 I² = 0,3354. 

Index determinace obratu celkových aktiv nenabývá ideálních hodnot, avšak tyto 

hodnoty jsou ucházející. Exponenciální funkce pln� nevystihuje �asovou �adu, avšak 

alespo	 �áste�n� vystihuje trend, který tento ukazatel vykazuje.  

Graf 5:Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 
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Prognóza pro rok 2012: 1,061. 

Prognóza pro rok 2013: 1,015. 

Podle hodnot posledních t�í let podnik neefektivn� využívá svá aktiva. Z výpo�t�

vyplivá, že poslední dva roky p�ipadá zhruba 95 halé�� tržeb na 1 K� aktiv. A pokud 

budou prognózy pro následující roky pravdivé, m�ly by hodnoty i nadále klesat, což 

není pro podnik dobré. Tento pokles je z�ejmý v grafu 5. 

2.2.6 Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho musí podnik �ekat na inkaso svých 

pohledávek. Z ukazatele je tedy možné zjistit, zda má podnik problémy s inkasem svých 

pohledávek a musí �ekat na jejich proplacení dlouhé m�síce nebo zda podniku v tomto 

sm�ru žádné hrozby nehrozí. Ukazatel byl vypo�ítán pomocí vzorce (1.13) a k jeho 

výpo�tu byla použita data z p�íloh �. 2, 5, 8 a 11. 

Tab. 11: Doba obratu pohledávek [dny] (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Doba obr. pohl. 34,42 44,06 33,32 12,8 34,47 36,87 35,06 35,55 47,03 

Tab. 12: Charakteristiky �asové �ady doby obratu pohledávek [dny] (Vlastní 
zpracování) 

i roky yi 1di(y)
1 2003 34,42 - 
2 2004 44,06 9,63 
3 2005 33,32 -10,74 
4 2006 12,8 -20,52 
5 2007 34,47 21,66 
6 2008 36,87 2,40 
7 2009 35,06 -1,81 
8 2010 35,55 0,49 
9 2011 47,03 11,48 

Svého minima dosáhl ukazatel doby obratu pohledávek v 2006, kdy musel podnik �ekat 

zhruba pouhých 13 dn� na inkaso svých pohledávek. Naopak maxima dosáhl tento 

ukazatel v roce 2011, kdy musel podnik �ekat na inkaso svých pohledávek zhruba 47 

dní. Celkový p�ehled všech hodnot je v tabulce 11. 
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Pr�m�r �asové �ady: �=34,84 dní. 

B�hem sledovaného období byla pr�m�rná doba obratu pohledávek 34,84 dní. 

                                
                                         _____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y)=1,575. 

B�hem sledovaného období rostla pr�m�rn� doba obratu pohledávek o 1,575 dne. 

Vyrovnání lineární funkcí 

Jelikož ukazatel nejprve klesá a poté se oto�í a za�ne stoupat, je z�ejmé, že tento 

ukazatel nemá žádný trend. Hodnoty kolísají kolem pr�m�rné hodnoty 35 dní. Nelze 

tedy s p�esností p�edpovídat další vývoj tohoto ukazatele. Pokud by byl tento ukazatel 

vyrovnán, m�lo by toto vyrovnání pouze malou vypovídací schopnost a budoucí 

prognózy by byly zkreslené. Tento ukazatel nevykazuje žádný trend a spíše kolísá 

kolem pr�m�rné hodnoty 35 dní. I nadále bude tedy spíše kolísat kolem této hodnoty.  

Graf 6:Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

Budoucí vývoj ukazatele 

Jelikož ukazatel nemá žádný trend a nelze jej vyrovnat je prognóza budoucího vývoje 

velice obtížná. Lze však p�edpokládat, že hodnoty budou i nadále kolísat kolem 

pr�m�rné hodnoty 35 dní. M�že se stát, že hodnoty budou i nadále r�st. Spole�nost by 
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nem�la dopustit, aby hodnoty vzrostly až do tak vysokých hodnot, kdy by spole�nost 

musela �ekat na inkaso svých pohledávek déle než je nezbytn� nutné. Pokud by hodnoty 

vzrostly až do takových výšek, mohlo by to mít negativní vliv na likviditu podniku a 

mohlo by se stát, že by podnik p�estal být likvidní. Vývoj tohoto ukazatele je p�ehledn�

zobrazen v grafu 6.  

2.2.7 Altman�v model 

Tento ukazatel vypovídá o tom jak je podnik finan�n� zdraví a stabilní. Na základ� jeho 

hodnot lze zjistit, zda podniku hrozí bankrot nebo zda je po finan�ní stránce zcela 

v po�ádku. Ob�as tento ukazatel používají i externí uživatelé aby zjistili, jak si podnik 

po finan�ní stránce vede. Jelikož tento ukazatel vyžaduje celou �adu dat, byly pro jeho 

výpo�et použity všechny dostupné p�ílohy.  

  

Tab. 13: Altman�v model (Vlastní zpracování) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Altman�v model 2,93 2,66 2,38 2,35 2,41 2,79 2,39 1,74 1,91 

Tab. 14: Charakteristiky �asové �ady Altmanova modelu (Vlastní zpracování) 

i roky yi 1di(y) ki(y) (ki(y) - 1)*100

1 2003 2,93 - - - 

2 2004 2,66 -0,28 0,905 -9,48% 
3 2005 2,38 -0,28 0,895 -10,54% 
4 2006 2,35 -0,03 0,988 -1,15% 
5 2007 2,41 0,06 1,024 2,44% 
6 2008 2,79 0,39 1,161 16,08% 
7 2009 2,39 -0,39 0,857 -14,31% 
8 2010 1,74 -0,65 0,729 -27,08% 
9 2011 1,91 0,17 1,097 9,70% 

Nejvyšší hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2003 a poté nastal po celé sledovaného 

období spíše klesající trend s pouze malým kolísáním. 

Pr�m�r �asové �ady: �=2,36. 

B�hem sledovaného období byla pr�m�rná hodnota Altmanova modelu 2,36. 
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                                         _____ 
Pr�m�r prvních diferencí: 1di(y)=-0,127. 

B�hem sledovaného období klesala hodnota Altmanova modelu pr�m�rn� o 0,127. 

                                         ____ 
Pr�m�r koeficientu r�stu: ki(y)=0,957. 

B�hem sledovaného období klesala hodnota Altmanova modelu pr�m�rn� o 4,3%. 

Vyrovnání pomocí exponenciální funkce 

Pro vyrovnání Altmanova indexu byla vybrána exponenciální funkce. Koeficienty b1 a 

b2 jsou spo�ítány pomocí vzorce (1.20). Samotná exponenciální funkce je spo�ítána 

vzorcem (1.23) a index determinace vzorcem (1.16). 

Vypo�ítané hodnoty a vzorce jsou následující: 

 b1=2,9349, b2=-0,042, 

�½(y)= 2,9349e-0,042x, 

  I² = 0,5884. 

Exponenciální funkce, kterou je tento ukazatel vyrovnaný velice dob�e vystihuje trend 

tohoto ukazatele. Avšak jeho vypovídací je omezená.

Graf 7:Altman�v model (Vlastní zpracování) 
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Budoucí vývoj ukazatele 

Prognóza pro rok 2012: 1,928. 

Prognóza pro rok 2013: 1,849. 

Ideální hodnoty tohoto ukazatele by se m�ly pohybovat nad hranicí 2,9, kdy je podnik 

daleko mimo nebezpe�í bankrotu a je finan�n� zdravý a stabilní. Nad touto hranicí se 

hodnota ukazatele objevila pouze v roce 2003. Po následující roky byly hodnoty stále 

pod touto hranicí a nacházeli se tedy v „šedé zón�“, která znamená, že podniku nehrozí 

bankrot, ale nevytvá�í hodnotu pro své majitele. Pokud budou prognózy pravdivé, 

budou hodnoty ukazatele i nadále klesat a z�stane tedy stále v této „šedé zón�“.   

2.3 Celkové zhodnocení 

Po provedení všech výpo�t� a po vyrovnání �asových �ad regresní analýzou byl zjišt�n 

budoucí vývoj podniku. Nyní je pot�eba výsledky finan�ní analýzy vyhodnotit a 

shrnout. Díky p�edb�žným ú�etním výkaz�m, které byly firmou poskytnuty, je možné 

srovnat p�edpovídané výsledky pro rok 2012 s p�edb�žnými výsledky vypo�ítanými 

z p�edb�žných ú�etních výkaz�. Tyto p�edb�žné ú�etní výkazy mi spole�nost poskytla 

pro porovnání s dosaženými výsledky. Jelikož ú�etní výkazy za rok 2012 nebyly ješt�

nijak zve�ejn�ny a nebyly úplné, proto nemohly být použity v samotných výpo�tech 

finan�ní analýzy.   

Zisk je pro každou spole�nost jedním ze st�žejních ukazatel� a každé spole�nosti jde o 

to, aby jeho trend byl rostoucí. Spole�nosti Matrix, a.s. se to od její transformace na 

akciovou spole�nost velice dob�e da�ilo. Od roku 2003 až do roku 2008 má zisk velice 

strmý rostoucí trend. Spole�nosti se zjevn� da�ilo a v roce 2008 dosáhl zisk svého 

maxima zhruba 24 mil. K�. Jelikož takovým tempem rostl zisk, samoz�ejm� spolu s ním 

rostly strm� jak tržby, tak i p�idaná hodnota. V roce 2009 však došlo k obratu a zisk se 

propadl na hodnotu zhruba 21 mil. K�. Tento výrazný pokles zisku nastal z d�vodu 

velikého propadu tržeb a p�idané hodnoty. P�í�ina tohoto propadu je v ukon�ení 

spolupráce s významným odb�ratelem, který m�l problémy se svou finan�ní situací a 

spole�nost Matrix, a.s. se obávala konce této spole�nosti a s tím spojeného nesplacení 

závazk�. I p�es pokra�ující pokles tržeb a p�idané hodnoty v roce 2010 zisk nadále 
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neklesal a udržel se zhruba na stejné hodnot� jako v roce 2009. V posledním roce 2011 

tržby i p�idaná hodnota zaznamenaly zna�ný r�st, avšak zisk stále stagnoval okolo 

stejné hodnoty jako v letech 2009 a 2010.  

P�edpovídaná hodnota pro rok 2012 se pohybovala zhruba kolem 25 mil. K� a 

p�edb�žná skute�ná hodnota byla v roce 2012 zhruba 22 mil. K�. Je tedy z�ejmé, že 

p�edpovídané hodnoty rostou rychlejším tempem než hodnoty skute�né. Avšak i v roce 

2013 je možné o�ekávat r�st zisku.  

Rentabilita vlastního kapitálu radí potenciálním investor�m, zda se jim vyplatí 

investovat sv�j kapitál do spole�nosti. Ideální hodnota by se tedy m�la pohybovat 

v rozmezí 12% - 15%, kdy už je investice do spole�nosti zajímavá. Rentabilita vlastního 

kapitálu má od roku 2003 rostoucí trend až do roku 2007, kdy dosáhla svého maxima 

zhruba 14%. V roce 2008 však nastal obrat v trendu a hodnoty za�aly postupn� klesat. I 

když v roce 2008 dosáhl zisk svého maxima, rentabilita vlastního kapitálu klesla a to 

z d�vodu rostoucího podílu vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu klesala i 

po následující t�i roky. I když hodnoty zisku dosahovaly po celé t�i roky podobných 

hodnot, tak hodnota vlastního kapitálu neustále rostla a to je d�vodem klesajícího trendu 

rentability vlastního kapitálu.  

Podle p�edb�žných výsledk� je rentabilita vlastního kapitálu v roce 2012 zhruba 9%. 

P�edpovídaná hodnota pro rok 2012 nabyla hodnoty zhruba 7%. P�edpovídané hodnoty 

tedy klesají rychlejším tempem než hodnoty skute�né. Rozdíl však není tak veliký a 

proto je možné p�edpokládat v roce 2013 další pokles rentability vlastního kapitálu. 

Celková zadluženost vypovídá o tom jak veliká �ást celkového kapitálu je financována 

z cizích zdroj�. Od roku 2003 má ukazatel rostoucí trend až do roku 2007 kdy dosáhne 

hodnoty zhruba 53%. Tento p�tiletý rostoucí trend vypovídá o velkých investicích, které 

podnik provád�l. Tyto investice nebylo možné pokrýt pouze z vlastního kapitálu a tak 

musel využít cizích zdroj�. Od roku 2008 až do roku 2011 celková zadluženost kolísala 

kolem hodnoty 50%. Tato hodnota celkového zadlužení je stále ideální a pom�r 1:1 

s vlastními zdroji je v po�ádku.  

P�edpovídaná hodnota je pro rok 2012 50% a p�edb�žn� zjišt�ná hodnota je pro rok 

2012 46%. Celková zadluženost nám tedy stále kolísá kolem hodnoty 50%. S tímto 
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kolísání m�žeme po�ítat i v roce 2013. Do budoucna však nejspíše dojde k poklesu této 

hodnoty, jelikož spole�nost bude postupn� splácet své dluhy.  

Pohotová likvidita je velice d�ležitým ukazatelem, který by si m�la hlídat každá 

spole�nost. Vyjad�uje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobými finan�ními prost�edky. Na tento ukazatel kladou d�raz i 

externí subjekty aby zjistili, zda je spole�nost schopna hradit své závazky. Ideáln� by 

m�la spole�nost nabývat hodnot v�tších než 1. Pohotová likvidita m�la k této hranici 

nejblíže v letech 2004 a 2009 v obou letech byla hodnota pohotové likvidity zhruba 0,9.  

V ostatních letech hodnoty prudce kolísali a klesající trend se st�ídal s rostoucím. Z toho 

vyplývá, že ani v jednom roce nebyly krátkodobé závazky pln� pokryty krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finan�ním majetkem.  

Jelikož ukazatel pohotové likvidity nevykazuje žádný trend a pouze kolísá kolem 

pr�m�rné hodnoty 0,7513, je velice obtížné p�edpovídat budoucí vývoj. Avšak hodnoty 

tohoto ukazatele nejsou ideální a spole�nost by se na n� m�la zam��it.  

Ukazatel obratu celkových aktiv po celé sledované období vysoce kolísá. Ideálních 

hodnot tento ukazatel dosáhl pouze v roce 2008, kdy dosáhl hodnoty zhruba 1,74. 

V ostatních letech se pohyboval pod touto hodnotou. Z toho vyplývá, že podnik 

neefektivn� využívá celková aktiva. Jedním z hlavních d�vod�, že spole�nost 

nedosahuje ideálních hodnot je to, že spole�nost vlastní veliké množství pozemk� a 

staveb, které jsou neefektivn� využívány.  

P�edpovídané hodnoty pro rok 2012 a hodnoty p�edb�žné pro tento rok jsou op�t skoro 

stejné a mírn� klesají. Z tohoto d�vodu se dá i v roce 2013 p�edpokládat op�t mírný 

pokles.  

Doba obratu pohledávek se po celé sledované období nachází ve velice optimistických 

hodnotách. Až v roce 2011 zaznamenal ukazatel své maximum na hodnot� zhruba 47 

dní. Budoucí hodnoty lze velice obtížn� p�edpovídat, jelikož skute�né hodnoty kolísají 

kolem hodnoty pr�m�rné 35 dní a v budoucnu nejspíše dále kolísat budou. Avšak, jejich 

vývoj podle hodnot v posledních letech nasv�d�uje budoucímu nár�stu. Tento nár�st je 

potvrzen p�edb�žnými výsledky za rok 2012, kde hodnoty op�t razantn� vzrostly na 54 
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dní doby obratu. Spole�nost by m�la tomuto budoucímu nár�stu p�edejít, pokud se 

nechce potýkat s negativními následky.  

Altman�v model, který se pouze první rok nacházel nad hranicí 2,9, vykazuje klesající 

trend. Hodnoty tedy od prvního roku klesají až na dva výkyvy v roce 2008 a 2011, kdy 

m�l ukazatel tendenci r�st. Ukazatel se tedy po celou dobu nachází v tzv. šedé zón�, to 

znamená, že podniku nehrozí bankrot, avšak nevytvá�í hodnotu pro své majitele. Avšak 

tento fakt je zavád�jící, jelikož podnik každý rok vytvá�í velice dobrý zisk. Podle 

p�edpovídaných hodnot by m�l ukazatel i nadále klesat, avšak p�edb�žné hodnoty za rok 

2012 vykazují malý r�st.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Vlastní návrhy jsou soust�ed�ny na oblasti, v kterých spole�nost nedosahuje 

doporu�ených hodnot. Z vypo�ítaných ukazatel� lze snadno vy�íst, že spole�nost ve 

sledovaném období dosahovala jak velice dobrých hodnot tak i hodnot špatných. Zm�ny 

hodnot t�chto ukazatel� povedou ke zlepšení finan�ní situace. Tyto hodnoty jsou 

ovliv	ovány jak samotnou strategií podniku, tak i ekonomickou situací v celé Evropské 

unii, která se velice pomalu zlepšuje. Vedení spole�nosti by se m�lo na tyto ukazatele, 

které vybo�ují z doporu�ených hodnot zam��it a pokusit se o jejich nápravu. I když je 

podnik ve zdravé a stabilní finan�ní situaci a nehrozí mu žádné problémy, nem�l by tyto 

menší nedostatky opomíjet.  

V první �ad� by se m�la spole�nost soust�edit na vyšší ziskovost, která je jedním 

z nejd�ležit�jších ukazatel� pro všechny podniky. Se ziskovostí je také úzce spjatá 

rentabilita. Ziskovost je a
 už v podob� provozního výsledku hospoda�ení nebo zisku po 

zdan�ní závislá na strategii managementu. Jak jejich plány investic do stálých aktiv tak 

jejich zp�soby upravování da	ového základu. Vliv na ziskovost m�že mít také nový 

p�íliv konkurence a možný úbytek zákazník�. Samoz�ejmostí je také celkový vývoj 

jednotlivých odv�tví v zemi. Jelikož se zisk po zdan�ní po t�i roky nijak výrazn� nem�ní 

a spíše stagnuje, podnik by m�l ud�lat n�jaké kroky vedoucí ke zlepšení této situace. 

Zvýšení ziskovosti, je možné docílit t�emi zp�soby. Navýšením tržeb, stla�ením 

náklad� nebo snížením množství investic. Nejprve by se m�la spole�nost zam��it na r�st 

tržeb. V roce 2009 podnik p�išel o jednoho velkého odb�ratele, což se promítlo 

razantním poklesem tržeb. Spole�nost by se m�la tedy v první �ad� zam��it na získání 

náhrady za tohoto velkého odb�ratele. Lze tedy spole�nosti navrhnout rozší�ení své 

prodejní sít�. V zahrani�í i v �eské republice je veliký potenciál pro rozší�ení prodejní 

sít� a proniknutí i na zahrani�ní trhy, kde ješt� trh není tolik p�ehlcen konkurencí. 

Podnik již má prodejny i v zahrani�í a v jeho plánech do budoucnosti je jist� další 

rozši�ování prodejní sít� zahrnuto. Jelikož hlavní �ást tržeb tvo�í tržby za zboží, 

základem úsp�chu je tedy široká nabídka kvalitního zboží za odpovídající ceny. Do 

budoucna by také bylo dobré zap�emýšlet nad rozší�ením sortimentu a nabízení r�zných 
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balí�k� a množstevních slev pro své odb�ratele. Toto vše by mohlo vést k lepší pozici 

v boji s konkurencí. 

Dalším zp�sobem jak docílit zvýšení ziskovosti je snížením náklad�. V tomto p�ípad�

lze spole�nosti v prvé �ad� navrhnout zm�nu dodavatele. Na trhu se pohybuje velké 

množství možných dodavatel�, které nabízejí výhodn�jší ceny. Pr�zkum trhu a následné 

zvolení výhodn�jšího dodavatele m�že vést k razantní úspo�e náklad� na po�ízení zboží 

�i materiálu. Jelikož se podnik snaží o rozsáhlé investice možností jak snížit náklady je 

omezení t�chto investic na investice nezbytn� nutné.  

V neposlední �ad� by se m�la spole�nost také zam��it na reklamu, která je v dnešní 

dob� neodmyslitelnou sou�ástí marketingového plánu. Možností je celá �ada od reklamy 

v podob� letáku �i v rádiu až po reklamy v kabelové televizi a na billboardech. 

Spole�nost si tímto zp�sobem m�že získat celou �adu zákazníku. I když by samotná 

reklama vyvolala i náklady s ní spojené následné navýšení tržeb by tyto náklady 

s p�ehledem pokrylo. Reklama v regionálním rádiu vyvolá náklady zhruba ve výši 15 

tis. K� týdn�, avšak oslovit tímto zp�sobem lze deseti tisíce poslucha��. Levn�jší 

formou je reklama v inzertních novinách. Pro inzertní reklamu je možné navrhnout 

inzertní noviny Orin.cz, kde stojí reklama na titulní stran� 60 K�/cm2 více o cen� na 

stránkách http://www.orin.cz/cs/cenik/plosnainzerce. Tyto inzertní noviny sídlí 

v Týništi nad Orlicí. Jejich internetové stránky jsou www.orin.cz a na t�chto stránkách 

je možná i online objednávka velkoplošné inzerce. Orin.cz distribuuje kolem 90 tis. 

výtisk� v okresech Rychnov nad Kn�žnou, Hradec Králové, Náchod, Svitavy, 

Pardubice a Ústí nad Orlicí. (14) Jedná se o velmi rozší�ené a kvalitní inzertní noviny 

s dlouholetou zkušeností. Spole�nost Matrix, a.s. by mohla tímto zp�sobem upoutat 

veliké množství potencionálních zákazník� a upozornit je tímto zp�sobem na své 

výhodné služby a nabídku zboží. Odd�lení marketingu by také nem�lo opomenout 

r�zné množstevní slevy a další akce, které by vedly k v�tší spokojenosti zákazník�. 

V dnešní nelehké dob� každý zákazník kouká hlavn� po cen� p�i rozhodování, jaký 

produkt si zakoupí. Všechny tyto kroky by tedy mohly mít pozitivní vliv na zvýšení 

tržeb a tím i ziskovosti spole�nosti a rentabilitu. Možné cenové úpravy však nesmí mít 

vliv na kvalitu prodávaného zboží a služeb. Pokud by se spole�nosti poda�ilo navýšení 
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tržeb rozší�ením prodejní sít�, snížením náklad� nebo posílením reklamy o 5% tato 

�ástka by �inila zhruba 22 mil. K�. Zvýšením tržeb by se samoz�ejm� zvýšil také zisk a 

s ním spojená rentabilita.  

  

Z výpo�t� vybraných ukazatel� je jasné, že podnik má problémy s nedostate�nou 

likviditou. Jelikož krátkodobý finan�ní majetek hraje velikou roli v ukazatelích 

likvidity, nesmíme opomenout, že podnik vždy na konci roku nakupuje zásoby 

kvalitního d�eva pro svou divizi WOOD. Na konci roku je vždy tato komodita dosahuje 

nejvyšší kvality. Podnik také vždy na konci roku nasklad	uje nové automobily pro 

divizi AUTOMOTIVE ve v�tším množství než je obvyklé. Na základ� smlouvy se 

spole�ností Škoda auto, a.s. je pro v�tší nákup automobil� ke konci roku vždy výhodný 

a proto této možnosti podnik využívá. Na základ� t�chto dvou fakt� dochází k v�tšímu 

odlivu pen�žních prost�edk� a s tím spojené snižování likvidity. Na druhé stran� se ve 

vzorci pro výpo�et likvidity ve jmenovateli nachází krátkodobé závazky. Spole�nost 

nemá s placením svých závazk� žádné problémy a vždy má dostate�né množství 

pen�žních prost�edk� k jejich úhrad�, i když likvidita podniku není dostate�ná. Finan�ní 

prost�edky jsou také nízké z d�vodu, že podnik využívá kontokorentní ú�et. Pokud jsou 

prost�edky z ú�tu �erpány a stav ú�tu se dostane do mínusu, nepromítne se to 

v pokladn� ale naopak v krátkodobých závazcích a hodnoty jsou zkreslené. Podnik by si 

m�l do budoucnosti dávat pozor na další pokles tohoto ukazatele a vyvarovat se krok�, 

které by znamenaly další pokles.  

Pokud by cht�la spole�nost s touto nízkou likviditou n�co provést, má k dispozici 

omezené množství možností. Pohotovou a okamžitou likviditu je možné zvýšit 

prodejem ur�ité �ásti zásob ale ne na úkor levného prodeje. Spole�nosti lze tedy 

navrhnout �ešení postupným odprodejem zásob zboží, ve kterých je zbyte�n� držen 

kapitál. Prvním typem zboží, ve kterém má spole�nost vázané velké množství pen�z, 

jsou automobily. S jejich postupným odprodejem by spole�nost nem�la další vozy 

nasklad	ovat a pomalu by se tímto zp�sobem zbavila velkého množství automobil�

naskladn�ných na konci roku. Dále by vozy spole�nost dodávala pouze na objednávku. 

V pr�b�hu roku se také zmenší zásoby surového d�eva, které spole�nost zpracuje a dále 

prodá v podob� hotových výrobk�. V neposlední �ad� spole�nost m�že postupn�
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odprodávat zásoby brusných a dalších prost�edk�, které má ve svých prodejnách.  

Pokud by spole�nost postupným odprodejem zásob snížila jejich objemu o 5%, p�ineslo 

by to spole�nost 3 071 tis. K� volných pen�žních prost�edk�. Tohoto efektu by 

spole�nost docílila postupným prodejem svých zásob, které by poté zp�tn�

nenaskladnila a tím by snížila jejich celkový objem. V návaznosti na toto �ešení by 

samoz�ejm� vzrostla i pohotová a okamžitá likvidita. Pohotová likvidita by vzrostla 

tém�� o jednu desetinu a výrazn� by se p�iblížila k ideálnímu rozmezí.     

Celková zadluženost podniku je velice pozitivní. Hodnoty se zpravidla nachází 

v pom�ru 1:1, což jsou doporu�ené hodnoty. Spole�nost do budoucna nepo�ítá 

s �erpáním úv�ru, který by razantním zp�sobem ovlivnil celkovou zadluženost.  I vývoj 

hodnot v �ase je velice pozitivní, jelikož hodnoty postupn� klesají a lze o�ekávat i 

nadále jejich pokles. Avšak pokud by spole�nost pot�ebovala �erpat n�jaké peníze, m�la 

by dát p�ednost �erpání úv�ru, jelikož cizí kapitál je do jisté míry levn�jší než vlastní. 

Cizí kapitál má také pozitivní vliv na da	ový štít, který p�i �erpání úv�r� roste. I když je 

vlastní kapitál bezpe�n�jší než cizí, tak �erpání vlastního kapitálu m�že mít dále 

negativní vliv na další ukazatele.  

Spole�nost by si m�la také dát pozor na rostoucí ukazatel Doby splatnosti pohledávek 

z obchodních vztah�. Do budoucnosti by m�l ukazatel stále r�st. Což by mohlo mít 

negativní vliv i na ukazatele likvidity. Spole�nost by poté musela využít odkupu 

pohledávek v podob� faktoringu nebo možnosti splátkového kalendá�e pro své 

dlužníky. Spole�nost by m�la však t�mto krajním možnostem rad�ji p�edejít. Lze tedy 

spole�nosti navrhnout, že u vydaných faktur by m�la zavést p�ísn�jší podmínky 

v p�ípad� neplacení, kdy by hrozili odb�rateli možné sankce. Spole�nost by mohla 

zkrátit dobu splatnosti vydaných faktur, což by však mohlo vést k odlivu odb�ratel�. 

Lepším �ešením je tedy možnost procentuálního úro�ení dlužné �ástky po dob�

splatnost. Odb�ratel by tedy musel zaplatit nejen dlužnou �ástky ale také úroky, které 

mu za dobu neplacení p�ibyly.  

Jako poslední v�c by se m�la spole�nost zamyslet nad možným efektivním snížením 

objemu stalých aktiv. Kv�li velikému množství stálých aktiv vychází ukazatelé 
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rentability celkových aktiv a obratu celkových aktiv mimo doporu�ené hodnoty. 

Spole�nost by m�la stálá aktiva, ve kterých je zbyte�n� vázán kapitál a která jsou 

neefektivn� využívána odprodat nebo vyzkoušet n�jaká efektivn�jší využití. Pokud by 

spole�nost v budoucnu zjistila, že vlastní n�jaké pozemky nebo stavby, které nejsou 

dostate�n� efektivn� využívány, byl by možný prodej p�es realitní kancelá� a tím získání 

dalších volných finan�ních prost�edk�. Pokud by spole�nost tímto zp�sobem odprodala 

pouze 3% z hodnoty pozemk� a staveb p�ineslo by to spole�nosti zhruba 7 mil. K�

volných finan�ních prost�edk�. 
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ZÁV�R 

Cílem této bakalá�ské práce bylo zhodnocení finan�ní situace firmy Matrix, a.s. pomocí 

�asových �ad. Byli vybráni ukazatelé, pomocí kterých byla zkoumána finan�ní situace 

spole�nosti. K této analýze byly spole�ností poskytnuty ú�etní výkazy za roky 2003 – 

2011.  

Tato bakalá�ská práce je rozd�lena na dv� �ásti. První �ástí je �ást teoretická, ve které je 

stru�ný popis toho, co vlastn� finan�ní analýza je. Dále jsou v teoretické �ásti popsány 

vybrané ukazatele, charakteristika �asové �ada a regresní analýzy. Tyto teoretické 

poznatky jsou poté aplikovány v praktické druhé �ásti. Vybrané ukazatele jsou 

zobrazeny v �asové �ad� a dále jsou vyrovnány vhodnou regresní funkcí. Aplikací 

regresní analýzy byly p�edpov�zeny budoucí hodnoty jednotlivých ekonomických 

ukazatel� pro roky 2012 a 2013. 

Je jasné, že prognózy budoucího vývoje nejsou stoprocentní a vždy na n� m�žou mít 

vliv r�zné faktory, které nejsou ve výpo�tu zohledn�ny. Spole�ností byly poskytnuty 

p�edb�žné výsledky pro rok 2012 a na jejich základ� bylo možné srovnání s výsledky, 

které vyšly z našich prognóz. Ne vždy byly hodnoty p�esné, ale budoucí vývoj byl ve 

v�tšin� p�ípad� odhadnut správn�. Z tohoto d�vodu lze s vypo�tenými hodnotami 

v budoucnu pracovat a zohlednit je ve strategii podniku.  

Spole�nost se již od svého po�átku rozvíjela velice dobrým sm�rem a nejlepších hodnot 

dosáhla v letech 2007 a 2008. Poté se promítla ekonomická krize a výsledky spole�nosti 

poklesly avšak pouze v malé mí�e. Spole�nost má velice dob�e rozd�lenou svou 

podnikatelskou �innost do �ty� divizí. Na základ� tohoto rozd�lení má spole�nost velice 

efektivn� diversifikované riziko. M�že tedy investovat a tím také zvyšovat tržní 

hodnotu podniku. Pokud bude budoucí vývoj pravdivý, m�l by zisk spole�nosti op�t 

postupn� r�st. I p�esto by se spole�nost m�la zam��it na vybrané ukazatele, jejichž 

vývoj by mohl mít v budoucnosti negativní vliv na finan�ní situaci podniku.  
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I 

P�ÍLOHA �. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2003 – 2007 (1. 

�ÁST) 

Tab. 1: Rozvaha za období 2003 – 2007, 1. �ást. (12) 

AKTIVA             
B�žné ú�etní období 

2003 2004 2005 2006 2007 

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63) 136 697 177 669 217 351 271 368 355 631

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23) 99 551 127 222 141 638 169 891 195 687

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12) 0 16 79 228 102 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software 108 62 

Ocenitelná práva 

Goodwill  

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 120 40 

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22) 139 620 125 502 98 116 167 626 193 294

Pozemky 13 870 14 013 

Stavby 91 915 107 059

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 24 217 36 647 

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 75 75 

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 2 038 3 886 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 60 66 

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku  35 451 31 548 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30) 1 356 1 704 2 018 2 037 2 291 

Podíly v ovládaných a �ízených osobách 1 208 1 213 

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem 2 018 495 744 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 334 334 

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek 

  



II 

P�ÍLOHA �. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2003 – 2007 (2. 

�ÁST) 

Tab. 2: Rozvaha za období 2003 – 2007, 2. �ást. (12) 

AKTIVA             
B�žné ú�etní období 

2003 2004 2005 2006 2007 

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 36 470 49 299 74 241 97 294 152 837 

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 15 742 21 005 42 383 60 896 73 746 

Materiál 9 856 10 065 

Nedokon�ená výroba a polotovary 190 688 

Výrobky 5 205 4 869 

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 

Zboží 45 645 58 124 

Poskytnuté zálohy na zásoby 

Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztah�

Odložená da�ová pohledávka 

Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 19 489 28 156 28 809 34 934 55 349 

Pohledávky z obchodních vztah� 34 934 55 349 

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 85 82 

Pohledávky - podstatný vliv 

Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za ú�astníky 
sdružení 257 

Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 

Stát - da�ové pohledávky 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 793 852 

Dohadné ú�ty aktivní 

Jiné pohledávky 10 540 

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62) 1 239 138 3 049 1 464 23 742 

Peníze 149 201 

Ú�ty v bankách 1 315 23 541 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 

�asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 676 1 148 1 472 4 183 7 107 

Náklady p�íštích období 2 714 2 023 

Komplexní náklady p�íštích období 

P�íjmy p�íštích období 1 469 5 084 



III 

P�ÍLOHA �. 3: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2003 – 2007 (3. 

�ÁST) 

Tab. 3: Rozvaha za období 2003 – 2007, 3. �ást. (12) 

PASIVA             

B�žné ú�etní období 

5 

2003 2004 2005 2006 2007 

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 136 697 177 669 217 351 271 368 355 631 

Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 99 365 123 156 122 688 140 902 165 082 

Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 85 000 100 500 100 500 100 500 100 500 

Základní kapitál 85 000 100 500 100 500 100 500 100 500 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 

Zm�ny základního kapitálu  

Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 1 790 1 808 1 789 1 807 1 811 

Emisní ážio 

Ostatní kapitálové fondy 6 10 

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk�  

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách spole�ností 

Rozdíly z p�em�n spole�ností 

Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (�. 80 + 81) 900 1 182 1 596 2 143 3 053 

Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 2 143 3 053 

Statutární a ostatní fondy 

Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 6 022 11 393 7 860 18 256 35 542 

Nerozd�lený zisk minulých let 18 256 35 542 

Neuhrazená ztráta minulých let 

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 5 653 8 273 10 943 18 196 24 176 

Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 37 329 54 484 94 489 130 440 188 702 

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 5 247 6 008 5 759 13 637 18 560 

Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 13 077 18 560 

Rezerva na d�chody a podobné závazky 560 0 

Rezerva na da� z p�íjm�

Ostatní rezervy 

Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102) 4 731 6 002 

Závazky z obchodních vztah�

Jiné závazky 

Odložený da�ový závazek 4 731 6 002 



IV 

P�ÍLOHA �. 4: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2003 – 2007 (4. 

�ÁST) 

Tab. 4: Rozvaha za období 2003 – 2007, 4. �ást. (12) 

PASIVA             

B�žné ú�etní období 

5 

2003 2004 2005 2006 2007 

Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114) 25 692 30 155 51 355 76 120 133 456 

Závazky z obchodních vztah� 64 628 124 401 

Závazky - ovládající a �ídící osoba 

Závazky - podstatný vliv 

Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m 
sdružení 

Závazky k zam�stnanc�m 1 921 2 183 

Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 982 1 050 

Stát - da�ové závazky a dotace 3 301 2 533 

Krátkodobé p�ijaté zálohy 738 2 735 

Vydané dluhopisy 

Dohadné ú�ty pasivní 4 438 426 

Jiné závazky 112 128 

Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 6 390 18 321 37 375 35 952 30 684 

Bankovní úv�ry dlouhodobé 18 136 37 375 35 952 30 684 

Krátkodobé bankovní úv�ry 

Krátkodobé finan�ní výpomoci 

�asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 3 29 174 26 1 847 

Výdaje p�íštích období 26 1 610 

Výnosy p�íštích období 0 237 



V 

P�ÍLOHA �. 5: VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2003 – 2007 (1. �ÁST) 

Tab. 5: Výkaz zisk� a ztrát za období 2003 – 2007, 1. �ást. (12) 

TEXT             
Skute�nost v ú�etním období 

2003 2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží (+ výkony v letech 2003, 2004 a 2005) 203 808 230 064 311 246 240 956 375 208 
Náklady vynaložené na prodané zboží (+ výkonová spot�eba v letech 
2003, 2004 a 2005) 204 770 225 789 306 509 192 299 316 792 

Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 02) 48 657 58 416 

Výkony                                                                                   (�. 05 až 07) 154 054 184 843 

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 150 413 182 520 

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 156 190 

Aktivace 3 485 2 133 

Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 10) 118 857 153 130 

Spot�eba materiálu a energie 102 817 130 897 

Služby 16 040 22 233 

P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 08) 38 393 49 915 57 923 83 854 90 129 

Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 16) 21 820 26 466 32 933 41 234 46 499 

Mzdové náklady 29 603 33 529 

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 10 319 11 541 

Sociální náklady 1 312 1 429 

Dan� a poplatky 398 998 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 938 4 797 6 406 7 017 9 233 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 20 
+ 21) 4 790 6 429 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 36 2 150 

Tržby z prodeje materiálu 4 754 4 279 
Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (�. 23 
+ 24) 3 569 4 502 

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 1 649 

Prodaný materiál 3 569 2 853 

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních náklad� p�íštích období 1 661 4 182 2 849 15 536 9 112 

Ostatní provozní výnosy 4 689 9 018 10 907 4 741 7 703 

Ostatní provozní náklady 4 443 9 566 8 993 2 240 2 614 
Provozní výsledek hospoda�ení 
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 10 220 13 922 17 649 23 391 31 303 



VI 

P�ÍLOHA �. 6: VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2003 – 2007 (2. �ÁST) 

Tab. 6: Výkaz zisk� a ztrát za období 2003 – 2007, 2. �ást. (12) 

TEXT             
Skute�nost v ú�etním období 

2003 2004 2005 2006 2007 

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�

Prodané cenné papíry a podíly 

Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 
až 36) 2 468 1 925 

Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních 
jednotkách pod podstatným vlivem 2 468 1 925 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 

Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 

Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   
(+/-) 

Výnosové úroky 16 68 

Nákladové úroky 943 1 316 

Ostatní finan�ní výnosy 558 1 291 1 686 2 163 3 517 

Ostatní finan�ní náklady 5 125 6 940 8 392 2 526 4 115 

P�evod finan�ních výnos�

P�evod finan�ních náklad�

Finan�ní výsledek hospoda�ení 
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

-4 567 -5 649 -6 706 1 178 79 

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 
+ 51) 6 373 7 206 

 - splatná 5 216 5 935 

 - odložená 1 157 1 271 
Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 
48 - 49) 5 653 8 273 10 943 18 196 24 176 

P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 
58 - 59) 5 563 8 273 10 943 18 196 24 176 
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 
53 - 54) 24 569 31 382 



VII 

P�ÍLOHA �. 7: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 (1. 

�ÁST) 

Tab. 7: Rozvaha za období 2008 – 2012, 1. �ást. (12) 

AKTIVA             
B�žné ú�etní období 

2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM                        (�. 02 + 03 + 31 + 63) 364 659 333 747 427 632 451 222 453 284

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Dlouhodobý majetek                                   (�. 04 + 13 + 23) 192 863 214 298 321 395 320 444 304 317

Dlouhodobý nehmotný majetek                          (�. 05 až 12) 750 961 563 166 

Z�izovací výdaje 15 961 563 166 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Ocenitelná práva 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 735 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek                             (�. 14 až 22) 190 080 211 319 318 441 317 894 30 195 

Pozemky 15 013 15 890 15 888 15 895 16 001 

Stavby 102 780 99 434 106 197 220 098 226 528

Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 32 615 29 055 58 058 52 419 44 957 

P�stitelské celky trvalých porost�

Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 75 75 448 448 448 

Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 11 892 43 057 118 011 11 923 853 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 60 66 0 1 175 1 135 

Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku  27 645 23 742 19 839 15 936 12 034 

Dlouhodobý finan�ní majetek                            (�. 24 až 30) 2 033 2 018 2 391 2 384 2 361 

Podíly v ovládaných a �ízených osobách 954 939 1 646 1 514 1 491 

Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem 745 745 745 745 870 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 334 334 

P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, podstatný vliv 

Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 0 125 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek 



VIII 

P�ÍLOHA �. 8: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 (2. 

�ÁST) 

Tab. 8: Rozvaha za období 2008 – 2012, 2. �ást. (12) 

AKTIVA             
B�žné ú�etní období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ob�žná aktiva                                   (�. 32 + 39 + 48 + 58) 165 355 109 024 95 185 122 473 142 026 

Zásoby                                                         (�. 33 až 38) 88 651 54 834 47 799 61 436 74 093 

Materiál 11 137 7 798 7 126 12 283 14 463 

Nedokon�ená výroba a polotovary 2 145 298 296 340 401 

Výrobky 7 733 5 197 6 429 7 787 6 509 

Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 0 244 177 152 102 

Zboží 67 636 41 297 33 771 40 497 52 618 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 377 

Dlouhodobé pohledávky                                   (�. 40 až 47) 

Pohledávky z obchodních vztah�

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 

Pohledávky - podstatný vliv 

Krátkodobé pohledávky                                   (�. 49 až 57) 64 946 43 256 44 316 60 332 66 830 

Pohledávky z obchodních vztah� 60 853 42 153 39 158 57 434 57 728 

Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 1 086 0 

Pohledávky - podstatný vliv 1 549 1 053 

Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 

Stát - da�ové pohledávky 2 060 0 2 012 18 6 976 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 572 626 591 639 797 

Dohadné ú�ty aktivní 305 148 717 1 007 562 

Jiné pohledávky 70 329 289 181 767 

Krátkodobý finan�ní majetek                            (�. 59 až 62) 11 758 10 934 3 070 705 1 103 

Peníze 311 435 438 293 358 

Ú�ty v bankách 11 447 10 499 2 632 412 745 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 

Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 

�asové rozlišení                                             (�. 64 až 66) 6 441 10 425 11 052 8 305 6 941 

Náklady p�íštích období 848 621 8 083 6 637 6 742 

Komplexní náklady p�íštích období 9 804 5 593 

P�íjmy p�íštích období 2 969 1 668 199 



IX 

P�ÍLOHA �. 9: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 (3. 

�ÁST) 

Tab. 9: Rozvaha za období 2008 – 2012, 3. �ást. (12) 

PASIVA             

B�žné ú�etní období 

5 

2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM                          (�. 68 + 86 + 119) 364 659 333 747 427 632 451 222 453 284 

Vlastní kapitál                              (�. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 189 750 175 694 197 248 219 082 247 828 

Základní kapitál                                               (�. 70 až 72) 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 

Základní kapitál 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 

Kapitálové fondy                                             (�. 74 až 78) 1 873 1 856 1 799 1 799 1 795 

Emisní ážio 1 801 1 801 1 801 1 801 1 801 

Ostatní kapitálové fondy -6 

Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk�  72 55 -2 -2 

Rozdíly z p�em�n spole�ností 

Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (�. 80 + 81) 4 262 5 492 6 567 7 648 8 740 

Zákonný rezervní fond / Ned�litelný fond 4 262 5 492 6 567 7 648 8 740 

Statutární a ostatní fondy 

Výsledek hospoda�ení minulých let                      (�. 83 + 84) 58 508 46 343 66 771 87 301 108 044 

Nerozd�lený zisk minulých let 58 508 46 343 66 771 87 301 108 044 

Neuhrazená ztráta minulých let 

Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-) 24 607 21 503 21 611 21 838 28 749 

Cizí zdroje                                       (�. 87 + 92 + 103 + 115) 168 718 156 901 229 335 231 637 205 280 

Rezervy                                                         (�. 88 až 91) 20 343 20 890 19 867 11 731 11 731 

Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 20 343 19 672 10 649 4 625 4 625 

Rezerva na d�chody a podobné závazky 

Ostatní rezervy 0 1 218 9 218 7 106 7 106 

Dlouhodobé závazky                                      (�. 93 až 102) 6 436 32 251 32 709 37 418 31 986 

Závazky z obchodních vztah�

Závazky - podstatný vliv 

Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m 
sdružení 0 25 982 25 982 29 520 24 088 

Jiné závazky 

Odložený da�ový závazek 6 436 6 269 6 727 7 898 7 898 



X 

P�ÍLOHA �. 10: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 (4. 

�ÁST)

Tab. 10: Rozvaha za období 2008 – 2012, 4. �ást. (12) 

PASIVA             

B�žné ú�etní období 

5 

2008 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobé závazky                                     (�. 104 až 114) 116 173 60 000 56 247 72 824 75 747 

Závazky z obchodních vztah� 105 493 52 524 46 825 61 623 69 323 

Závazky - ovládající a �ídící osoba 

Závazky - podstatný vliv 

Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m 
sdružení 0 354 1 757 1 430 

Závazky k zam�stnanc�m 2 436 2 100 2 303 2 401 2 256 

Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 1 300 1 176 1 239 1 277 1 172 

Stát - da�ové závazky a dotace 4 302 789 1 066 2 181 675 

Krátkodobé p�ijaté zálohy 1 774 1 801 1 355 2 518 1 409 

Vydané dluhopisy 

Dohadné ú�ty pasivní 744 951 1 004 562 556 

Jiné závazky 124 305 698 832 356 

Bankovní úv�ry a výpomoci                         (�. 116 až 118) 25 766 43 760 120 512 109 664 85 816 

Bankovní úv�ry dlouhodobé 25 416 43 584 105 512 109 664 85 816 

Krátkodobé bankovní úv�ry 350 176 15 000 0 

Krátkodobé finan�ní výpomoci 

�asové rozlišení                                           (�. 120 + 121) 6 191 1 152 1 049 503 176 

Výdaje p�íštích období 4 297 275 423 132 34 

Výnosy p�íštích období 1 894 877 626 371 142 



XI 

P�ÍLOHA �. 11: VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2008 – 2012 (1. �ÁST) 

Tab. 11: Výkaz zisk� a ztrát za období 2008 – 2012, 1. �ást. (12) 

TEXT             
Skute�nost v ú�etním období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 459 271 334 019 273 113 301 180 303 758 

Náklady vynaložené na prodané zboží 390 537 273 363 212 541 232 641 237 416 
Obchodní marže                                                                         (�. 01 - 
02) 68 734 60 656 60 572 68 539 66 342 
Výkony                                                                                   (�. 05 až 
07) 174 920 110 134 126 445 138 482 139 045 

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 168 726 109 995 119 404 134 619 136 445 

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 4 322 -4 133 1 903 1 531 1 809 

Aktivace 1 872 4 272 5 138 2 332 791 
Výkonová spot�eba                                                                    (�. 09 + 
10) 144 406 90 682 106 928 111 221 107 697 

Spot�eba materiálu a energie 127 383 72 319 86 780 90 881 89 953 

Služby 17 023 18 363 20 148 20 340 17 744 
P�idaná hodnota                                                                  (�. 03 + 04 - 
08) 99 248 80 108 80 089 95 800 97 690 
Osobní náklady                                                                       (�. 13 až 
16) 49 789 42 497 46 409 47 772 48 734 

Mzdové náklady 35 743 30 660 33 135 34 154 34 962 

Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva 0 21 66 66 66 

Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 12 332 9 810 11 065 11 448 11 775 

Sociální náklady 1 714 2 006 2 143 2 104 1 931 

Dan� a poplatky 403 441 781 2 504 2 726 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 550 11 689 14 212 17 364 18 215 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (�. 
20 + 21) 2 344 7 431 7 372 5 430 9 381 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 578 639 1 538 150 929 

Tržby z prodeje materiálu 1 766 6 792 6 014 5 280 8 452 
Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        
(�. 23 + 24) 1 709 3 699 4 244 3 446 8 228 

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 371 447 609 0 508 

Prodaný materiál 1 338 3 252 3 635 3 446 7 720 

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních náklad� p�íštích období 5 470 4 622 5 371 -759 3 759 

Ostatní provozní výnosy 8 069 8 321 18 036 8 039 6 248 

Ostatní provozní náklady 3 872 2 558 2 136 1 604 976 
Provozní výsledek hospoda�ení 
                         [�. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-
29)] 

35 868 30 354 32 344 37 338 30 681 



XII 

P�ÍLOHA �. 12: VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2008 – 2012 (2. �ÁST) 

Tab. 12: Výkaz zisk� a ztrát za období 2008 – 2012, 2. �ást. (12) 

TEXT             
Skute�nost v ú�etním období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 334 0 

Prodané cenné papíry a podíly 334 0 
Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku                                 (�. 34 
až 36) 878 0 

Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v ú�etních 
jednotkách pod podstatným vlivem 878 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�

Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 0 1 687 1 863 

Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�

Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti                   
(+/-) 324 -2 -564 131 19 

Výnosové úroky 516 12 20 127 37 

Nákladové úroky 1 830 1 229 2 922 3 402 2 724 

Ostatní finan�ní výnosy 20 328 4 026 1 109 1 030 1 551 

Ostatní finan�ní náklady 23 577 5 068 2 358 2 658 2 615 

P�evod finan�ních výnos�

P�evod finan�ních náklad�

Finan�ní výsledek hospoda�ení 
 [(�. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

-4 009 -2 257 -3 587 -3 347 -1 907 

Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                                    (�. 50 
+ 51) 7 252 6 594 7 146 7 900 5 000 

 - splatná 6 818 6 761 6 688 6 729 5 000 

 - odložená 434 -167 458 1 171 
Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 (�. 30 + 
48 - 49) 24 607 21 503 21 611 26 091 23 774 

Mimo�ádné výnosy 3 153 

Mimo�ádné náklady 6 901 
Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                                (�. 
56 + 57) 509 

 - splatná 509 

 - odložená 

Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           (�. 53 - 
54 - 55) -4 257 
Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-)                            (�. 52 + 
58 - 59) 24 607 21 503 21 611 21 834 23 774 
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       (�. 30 + 48 + 
53 - 54) 31 859 28 097 28 757 30 243 28 774 


