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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů 

výrobního podniku Hella Autotechnik Nova, s. r. o. pomocí časových řad. 

Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní a finanční analýzy. 

V praktické části je zpracována analýza vybraných ukazatelů v letech 2007 až 

2012 a pomocí regresní analýzy předpovězen budoucí vývoj podniku. 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis deals with the analysis of selected indicators of the 

manufacturing company Hella Autotechnik Nova, s. r. o. The theoretical part 

describes the problems of time series, regression and financial analysis. In the 

practical part the analysis of selected indicators in 2007 – 2012 is given and the 

future development of the company is predicted by means of the regression 

analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době se žádný úspěšný podnik neobejde bez řádně provedené finanční 

analýzy. Využití statistických metod ve finanční analýze slouží k vyhodnocování 

finanční situace podniku a pro manažery je tak klíčovým východiskem pro 

správné rozhodování. Pomocí finanční analýzy lze provést rozbor jednotlivých 

ekonomických ukazatelů, na jehož základě je možné zhodnotit minulou, 

současnou, ale i budoucí situaci podniku. Předpovídání budoucnosti lze provést 

pomocí statistických metod, které berou v potaz dosavadní vývoj a při neměnnosti 

podmínek predikují budoucí směřování podniku. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

jsou vysvětleny pojmy a vlastnosti časových řad využité v praktické části. V této 

části jsou také obsaženy základní pojmy z regresní a finanční analýzy. 

Praktická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se zabývá představením 

společnosti a analýzou současné situace. Analýzu současné situace jsem rozdělil 

do dvou podkapitol. V první podkapitole je provedena analýza ukazatelů 

vypovídajících o obecné situaci ve společnosti. Druhá podkapitola se zabývá 

analýzou některých nákladových účtů.  

Ve druhé kapitole praktické části bakalářské práce bude provedeno celkové 

zhodnocení ukazatelů a vzneseny vlastní návrhy řešení. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavní cíl bakalářské práce je provedení analýzy vybraných ukazatelů společnosti 

Hella Autotechnik Nova, s. r. o. v letech 2007 až 2012 pomocí časových řad. 

Dílčími cíli jsou popis a zhodnocení vývoje ukazatelů, zvolení vhodné regresní 

funkce, vyrovnání dat a na základě zjištěných poznatků stanovení budoucího 

vývoje pro rok 2013.  

Analýze budou podrobeny některé ukazatele vypovídající o celkové situaci 

společnosti. Jedná se o analýzu tržeb, vývoje počtu zaměstnanců, osobních 

nákladů a průměrných ročních nákladů na jednoho zaměstnance. Ve druhé části 

budou porovnány nákladové účty dle podílového významu. Nejvýznamnější 

z nich budou podrobněji analyzovány. 

Metodika analýzy ukazatelů 

Ukazatel bude nejprve popsán. Dále se jeho hodnoty přehledně zapíší do tabulky a 

na základě analýzy časových řad odpovídajícím grafem znázorní. Grafický průběh 

bude následně okomentován. Pokud konkrétní časová řada bude představovat 

určitý trend ve sledovaném období a bude mít smysl vyrovnávat data, pomocí 

regresní analýzy se zvolí vhodná regresní funkce a předpoví se budoucí vývoj 

vybraného ukazatele. U těchto ukazatelů budou také vypočítány a interpretovány 

základní charakteristiky, jako průměr časové řady, průměr prvních diferencí a 

průměr koeficientů růstu. Původní data a data vyrovnaná s prognózou pro další 

období se příslušným grafem znázorní. V některých případech nelze aplikovat 

matematické řešení, proto budou některá data analyzována na základě znalostí o 

situaci ve zkoumané společnosti a logicky popsán další průběh ukazatele. 

Výsledkem bakalářské práce pak je důkladné zhodnocení jednotlivých ukazatelů 

na základě zjištěných poznatků a stanovení prognózy pro další období, tedy pro 

rok 2013.  

Všechna data, která poskytla společnost Hella Autotechnik Nova, s. r. o. byla 

zpracována pomocí vytvořeného programu v prostředí Microsoft Excel. Vložené 

tabulky a grafy byly taktéž zpracovány v programu Microsoft Excel.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části bakalářské práce jsou popsány pojmy z oblasti časových řád, regresní 

a finanční analýzy. 

1.1. Časové řady 

Pojmy, definice a vzorce v této kapitole jsou citovány z (1), (2), (3), (4). 

Časovou řadu, někdy také chronologickou řadu, můžeme chápat jako řadu hodnot 

konkrétního ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti a 

to za podmínky, že věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení jsou shodné 

v celém sledovaném časovém úseku. 

Při analýze časových řad je cílem získání představy o charakteru procesu, který 

tato řada reprezentuje. 

V časových řadách nejčastěji zapisujeme statistická data, popisující společenské a 

ekonomické jevy v čase. Zápis těchto jevů nám umožňuje provádět nejen 

kvantitativní rozbor, ale dává zároveň možnost předpovídat jejich budoucí vývoj. 

V praxi mají časové řady uplatnění v mnoha oborech. Ve společenských vědách, 

zejména v demografii, popisují časové řady např. změny v počtu a složení 

obyvatelstva. V sociologii mohou například popisovat vývoj rozvodovosti. 

Časové řady využívané v ekonomii popisují nejčastěji analýzu poptávky po 

konkrétním výrobku, změny v objemu produkce, změny ve vývoji směnného 

kurzu mezi jednotlivými měnami, ale také změny v tržbách podniku. 

Časové řady tedy umožňují provádět nejen kvantitativní zákonitosti v jejich 

dosavadním průběhu, ale navíc umožňují předvídat jejich další vývoj. 
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Základní členění časových řad 

V důsledku rozdílnosti v obsahu můžeme časové řady rozdělit na tzv. intervalové 

časové řady a tzv. okamžikové časové řady. 

Intervalové časové řady 

Intervalovými časovými řadami nazýváme takové řady, kde jejich jednotlivé 

ukazatele charakterizují kolik jevů, věcí či událostí vzniklo či zaniklo v určitém 

časovém období. 

Zásadní charakteristikou intervalových časových řad je to, že jejich data můžeme 

sčítat a tím lze vytvořit součty za více časových období. Z důvodu této 

charakteristiky je nutné přihlédnout k tomu, zda délka časových intervalů je 

totožná nebo rozdílná. Jestli je délka těchto časových intervalů odlišná, můžou být 

hodnoty ukazatelů časových řad zkreslené a z tohoto důvodu bude zkreslený i 

jejich vývoj. 

Grafické znázornění intervalové časové řady 

Intervalové časové řady lze graficky znázornit ve třech způsobech: 

- sloupkovými grafy, které jsou tvořeny obdélníky, jejichž základny se 

rovnají délkám intervalům a výšky jsou rovné hodnotám časové řady 

v určitém intervalu; 

- hůlkovými grafy, kde jsou konkrétní hodnoty časové řady vynášeny ve 

středech příslušných intervalů jako úsečky; 

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

intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami. 
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Okamžikové časové řady 

Ukazatele okamžikových časových řad charakterizují kolik jevů, věcí či událostí 

se nachází v určitém časovém období. Pomocí těchto časových řad můžeme 

například analyzovat střední počet obyvatelstva nebo střední stav mužů či žen. Ve 

výrobním podniku  k časovým řadám tohoto typu patří např. počet zaměstnanců 

podniku, zaznamenaný k určitému období. Rozdílem mezi intervalovými 

časovými řadami je, že sčítání dat okamžikových časových řad nemá reálnou 

interpretaci. 

Okamžikové časové řady můžeme dále rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. O 

krátkodobé časové řady se jedná tehdy, je-li délka období mezi okamžiky časové 

řady kratší než jeden rok. U dlouhodobých časových řad je periodicita řady delší 

nebo rovna jednomu roku. 

Grafické znázornění okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady lze zobrazit výhradně pomocí spojnicového grafu. 

Charakteristiky časových řad 

Charakteristiky časových řad umožňují získání více informací o časových řadách. 

Mezi základní charakteristiky, které budou v následujícím oddílu popsány, patří 

průměr časové řady, první diference, průměr prvních diferencí, koeficient růstu a 

průměrný koeficient růstu. 

Průměr časové řady 

Průměr intervalové časové řady počítáme jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech. Získáme jej pomocí vzorce: 

 

  

𝒚 =
𝟏

𝒏
 𝒚𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 (1.1) 
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Průměr okamžikové časové řady nazýváme chronologickým průměrem. Nevážený 

chronologický průměr nazýváme v případě, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými 

časovými okamžiky, v nichž jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně 

dlouhé. Tento průměr vypočítáme dle vzorce: 

 

První diference 

První diference, označované někdy jako absolutní přírůstky, vyjadřují přírůstek 

hodnoty časové řady. Jinými slovy, o kolik se zvýšila či snížila hodnota časové 

řady v určitém časovém období oproti období, které bezprostředně předcházelo. 

Získáme je tedy pouhým rozdílem dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

 

Průměr prvních diferencí 

Tuto charakteristiku určíme z prvních diferencí. Průměr prvních diferencí 

vyjadřuje, o kolik se v průměru za sledované období změnila hodnota časové řady 

oproti předcházejícímu období. Spočítáme jej dle vzorce: 

 

  

𝒚 =
𝟏

𝒏− 𝟏
 
𝒚𝟏
𝟐

+  𝒚𝒊

𝒏−𝟏

𝒊=𝟐

+
𝒚𝒏
𝟐

  (1.2) 

𝟏𝒅𝒊 𝒚 = 𝒚𝒊 − 𝒚𝒊−𝟏,     𝒊 = 𝟐,𝟑, … ,𝒏. (1.3) 

𝟏𝒅𝒊 𝒚          =
𝒚𝒏 − 𝒚𝟏
𝒏 − 𝟏

 (1.4) 
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Koeficient růstu 

Koeficient růstu vypovídá o rychlosti růstu nebo poklesu hodnot časové řady. 

Vyjadřuje tedy, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období oproti 

období předcházejícímu. Vypočítáme jej pomocí vzorce: 

 

Průměrný koeficient růstu 

Z koeficientů růstu určujeme průměrný koeficient růstu. Tato charakteristika 

vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu ve sledovaném období. Získáme jej 

dle vzorce: 

 

1.2. Regresní analýza 

Pojmy, definice a vzorce v této kapitole jsou citovány z (2). 

V ekonomice a přírodních vědách často pracujeme s proměnnými veličinami, kdy 

mezi nezávisle proměnnou, kterou značíme x, a závisle proměnnou y, kterou 

měříme či pozorujeme, existuje nějaká závislost. Tato závislost je buď vyjádřena 

funkčním předpisem  =     , kde ale funkci      neznáme nebo tuto závislost 

nelze vhodnou funkcí vyjádřit. 

Například v sociologii lze pomocí této úlohy zjistit, jak velikost výdajů 

domácnosti za potraviny závisí na počtu členů této domácnosti. Dalším příkladem 

využití této úlohy je zjištění, jak velikost tržeb konkrétní prodejny závisí na počtu 

obyvatel města. 

𝒌𝒊 𝒚 =
𝒚𝒊
𝒚𝒊−𝟏

,     𝒊 = 𝟐,𝟑, … ,𝒏. 

 

(1.5) 

𝒌 𝒚       =  
𝒚𝒏
𝒚𝟏

𝒏−𝟏

 

 

(1.6) 
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Působením různých náhodných vlivů a neuvažovaných činitelů, označovaných též 

jako „šum“, dostaneme při opakování pozorování při nastavené hodnotě 

proměnné x pokaždé různou hodnotu proměnné y. Proměnná y se tedy chová jako 

náhodná veličina, značená Y. Závislost mezi veličinami x a y ovlivňuje „šum“, což 

je náhodná veličina, kterou značíme e. O veličině e se předpokládá, že její střední 

hodnota se rovná nule, tj.     =  . To značí, že se při měření nevyskytují 

systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty, způsobené „šumy“, jsou 

kolem rozloženy kolem ní v kladném i záporném smyslu. 

Závislost náhodné veličiny Y na proměnné x vyjádříme zavedením podmíněné 

střední hodnoty náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou    |  , a položíme 

ji rovnu vhodně zvolené funkci, kterou označíme  (    ,   , … ,   ). Vztah mezi 

střední hodnotou    |   a regresní funkcí lze následně zapsat pomocí vzorce: 

 

Funkci      nazýváme regresní funkcí a parametry označené   ,   , … ,    

nazýváme regresními koeficienty. 

Úkolem regresní analýzy je zvolit pro zadaná data vhodnou regresní funkci 

 (    ,   , … ,   ) a odhadnout její koeficienty tak, aby bylo vyrovnání hodnot 

„co nejlepší“. 

Pro vyrovnání hodnot časové řady jsou nejčastěji použity regresní přímka, 

modifikovaný exponenciální trend či logistický trend. 

Regresní přímka 

Nejjednodušší případ regresní úlohy je regresní přímka. Odhady koeficientů    a 

   označíme    a   . Regresní přímka má následující tvar: 

 

𝑬 𝒀|𝒙 =  𝜼(𝒙 𝜷𝟏,𝜷𝟐, … ,𝜷𝒑) . (1.7) 

𝜼 𝒙 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒙 . (1.8) 
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Odhady   ,    koeficientů   ,    vypočteme pomocí vzorců: 

 

 

Modifikovaný exponenciální trend 

Tento trend je vhodný použít pouze v případech, kdy regresní funkce je shora či 

zdola ohraničená. Má následující předpis: 

 

Odhady   ,   ,    koeficientů   ,   ,    vypočteme pomocí vzorců: 

 

 

 

  

𝒃𝟐 =
 𝒙𝒊𝒚𝒊 − 𝒏𝒙 𝒚 𝒏
𝒊=𝟏

 𝒙𝒊
𝟐 − 𝒏𝒙 𝟐𝒏

𝒊=𝟏

 , (1.9) 

𝒃𝟏 = 𝒚 − 𝒃𝟐𝒙  . (1.10) 

𝜼 𝒙 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝜷𝟑
𝒙 . (1.11) 

𝒃𝟑 =  
𝑺𝟑 − 𝑺𝟐
𝑺𝟐 − 𝑺𝟏

 
𝟏/𝒎𝒉

, (1.12) 

𝒃𝟐 =  𝑺𝟐 − 𝑺𝟏 
𝒃𝟑
𝒉 − 𝟏

𝒃𝟑
𝒙𝟏(𝒃𝟑

𝒎𝒉 − 𝟏)
𝟐 , 

 

(1.13) 

𝒃𝟏 =
𝟏

𝒎
 𝑺𝟏 − 𝒃𝟐𝒃𝟑

𝒙𝟏
𝟏− 𝒃𝟑

𝒎𝒉

𝟏 − 𝒃𝟑
𝒉

  . (1.14) 
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Výrazy   ,   ,    jsou součty a určíme je podle vzorců: 

 

Vzorce (1.12) až (1.15) lze použít za těchto podmínek: 

- zadaný počet n dvojic hodnot je dělitelný třemi, tj.  =   , kde   je 

přirozené číslo. Jinými slovy, data můžeme rozdělit do tří skupin o stejném 

počtu prvků 

- Hodnoty    jsou zadány v krocích, které mají konstantní délku     

Logistický trend 

Logistický trend má inflexi a je shora i zdola ohraničený. Patří mezi tzv. S-křivky 

symetrické kolem inflexního bodu. Má tvar: 

 

Regresní koeficienty logistického trendu se vypočítají podle vzorců (1.12) až 

(1.14) s tím rozdílem, že se do sum ve vzorcích (1.15) místo hodnoty    dosadí 

jejich převrácené hodnoty  /  . 

Volba regresní funkce 

Dílčím úkolem regresní analýzy je rozhodnutí, která regresní funkce je pro 

vyrovnání dat nejvhodnější. Charakteristikou pro posouzení této vhodnosti je tzv. 

index determinace, značený   . Tento ukazatel zpravidla nabývá hodnoty od nuly 

k jedné, přičemž číslo blížící se k jedné určuje vhodně zvolenou regresní funkci. 

Hodnota, která se blíží k nule, značí opak. Index determinace vypočítáme pomocí 

vzorce: 

 

 𝑺𝟏 =  𝒚𝒊,

𝒎

𝒊=𝟏

          𝑺𝟐 =  𝒚𝒊,

𝟐𝒎

𝒊=𝒎+𝟏

          𝑺𝟑 =  𝒚𝒊.

𝟑𝒎

𝒊=𝟐𝒎+𝟏

 

 

(1.15) 

𝜼 𝒙 =
𝟏

𝜷𝟏+𝜷𝟐𝜷𝟑
𝒙 

. (1.16) 

𝑰𝟐 = 𝟏−
  𝒚𝒊 − 𝜼𝒊  𝟐𝒏
𝒊=𝟏

  𝒚𝒊 − 𝒚  𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 . 

 

(1.17) 
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1.3. Finanční analýza 

V této kapitole jsou definice a pojmy citovány z (5) a (6). 

Finanční analýza je oblast, která představuje důležitou součást soustavy řízení 

podniku. Je úzce propojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniky. 

Cílem finanční analýzy je především vyjádření komplexní finanční situace 

podniku prostřednictvím základních finančních výkazů, jako je rozvaha a výkaz 

zisků a ztrát. Finanční analýza představuje zkoumání minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finanční stránky podniku. 

Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, zachycující bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) 

k určitému datu (rozvahovému dni), zpravidla k poslednímu dni každého roku. 

Rozvaha tedy představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě. 

Jde o věrný obraz ve třech základních oblastech – majetkové situaci podniku, 

zdrojích financování a finanční situaci podniku.  

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty představuje písemný přehled o výnosech, nákladech a 

výsledku hospodaření podniku za určité období. Je v něm tedy zachycen pohyb 

všech výnosů a nákladů, nikoliv příjmů a výdajů. Při finanční analýze sledujeme u 

tohoto finančního výkazu jeho strukturu, dynamiku, respektive dynamiku 

jednotlivých položek. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle zkoumáme, 

jak jednotlivé položky výkazu ovlivňují nebo ovlivňovaly výsledek hospodaření. 

Informace získané z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem pro 

hodnocení firemní rentability. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce bude obsaženo představení vybrané společnosti 

Hella Autotechnik Nova, s. r. o. a praktické využití popsaných teoretických 

východisek. Výchozím zdrojem při zpracování vybraných ukazatelů byly účetní 

výkazy a výroční zprávy z let 2007 až 2012, dále mi byla vedením společnosti 

zaslána potřebná data, která nejsou patrna z účetních výkazů. Jednalo se zejména 

o jednotlivé nákladové účty. 

2.1. Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. 

Sídlo:   Mohelnice, Družstevní 16, PSČ 78985 

Identifikační číslo: 25834151 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

   velkoobchod 

   zprostředkování obchodu a služeb 

   testování, měření, analýzy a kontroly 

   činnost technických poradců v automobilovém průmyslu 

   příprava a vypracování technických návrhů 

   projektování elektrických zařízení 

   výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie (7) 
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Firma byla v roce 1992 založena v Mohelnici jako stoprocentní dceřiná společnost 

německého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co. Hlavním důvodem bylo 

následovat firmu Volkswagen do České republiky a založit zde závod na výrobu 

světelné techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a. s. V roce 1994, kdy byla 

dokončena výstavba závodu, byla v Mohelnici zavedena výroba světlometů, 

zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů světlometů pro vozy Škoda  Felicia. 

Úspěšné zvládnutí tohoto projektu bylo odrazovým můstkem pro získání dalších 

zakázek pro zákazníky z celé automobilové branže (8).  

V současné době můžete světlomety vyrobené v Mohelnici vidět na automobilech 

značek Volkswagen, Ford, Jaguar, Land Rover, Škoda, Audi, BMW a dalších. 

V rámci strategie koncernu HELLA v ČR vznikly v Mohelnici postupně tři 

společnosti, zabývající se výrobou a vývojem světelné techniky a také podporou 

dalších společností koncernu v regionu střední a východní Evropy. Prvních z nich 

je Hella Autechnik, s. r. o., která se v momentální době zabývá vývojem a 

testováním. Mnou vybraná společnost Hella Autotechnik Nova, s. r. o. je výrobní 

závod. Třetí společnost Hella corporate Center Central & Eastern Europe se 

výhradně zabývá podporou IT, nákupy, službami, financemi a lidskými zdroji. 

Společnost Hella Autotechnik Nova (dále HAN) byla před rokem 2006 pouze a 

čistě výrobní podnik. Fungovala následovně: Její tehdy mateřská společnost Hella 

Autotechnik (dále HAT) nakoupila materiál, který prodala do HAN. HAN 

následně vyrobila produkt a ten prodala zpět do HAT, která ho následně 

přeprodávala externím odběratelům. HAN tedy vůbec nevystupovala ve vztazích 

vůči externím dodavatelům či odběratelům. HAN nesla pouze střediska podílející 

se přímo na výrobě. Správa, údržba, prodej a nákup byly prováděny společností 

HAT. Od roku 2006 je HAN podnik vystupující ve vztazích k dodavatelům a 

odběratelům. Stejně tak správa, vztahující se k výrobě, se provádí přímo pod 

HAN. 
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Z tohoto důvodu by tedy nemělo smysl uvažovat data čerpaná před rokem 2006, 

která nejsou srovnatelná a zkreslovala by provedenou analýzu. Proto jsem se 

rozhodl v této práci vycházet z údajů z let 2007 až 2012. 

Organizační struktura 

Obrázek č. 2 popisuje organizační strukturu společnosti. V čele celé společnosti 

stojí generální ředitel, v čele společnosti HAN ředitel závodu, pod kterým stojí 

několik vedoucích jednotlivých oddělení. 

 
Obrázek 1: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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2.2. Ukazatele vypovídající o celkové situaci společnosti 

Do této kapitoly jsem vybral ukazatele, které reprezentují celkovou situaci ve 

společnosti, konkrétně celkové tržby, osobní náklady, počet zaměstnanců a 

průměrné roční náklady za jednoho zaměstnance. Dále tyto ukazatele zapíši do 

tabulky a následně graficky znázorním vývoj zjištěných hodnot. 

2.2.1. Tržby 

Tržby se řadí k nejdůležitějším finančním ukazatelům. Lze je zjistit z výkazu 

zisku a ztrát součtem tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb, tržeb za prodej dlouhodobého majetku a materiálu a také tržeb z prodeje 

cenných papírů a podílů. Z vývoje tržeb v čase lze odhadnout rozvoj firmy a může 

také sloužit jako ukazatel vypovídající o velikosti firmy. 

V následující tabulce č. 1 jsou zapsány získané hodnoty celkových tržeb yi v mil. 

Kč v letech 2007 až 2012. Dále jsou zde také uvedeny první diference 1di(y) podle 

vzorce (1.3) a koeficienty růstu ki(y) podle vzorce (1.5). Tyto hodnoty najdeme ve 

4., resp. 5. sloupci. 

Tabulka 1: Tržby 

(Zdroj: firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 2 938 - - 

2 2008 4 796 1858 1,632 

3 2009 4 418 -378 0,921 

4 2010 4 836 418 1,095 

5 2011 5 203 367 1,076 

6 2012 6 687 1484 1,285 
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Grafické znázornění 

V grafu č. 1 je sloupcově znázorněn vývoj celkových tržeb společnosti v letech 

2007 až 2012. Na svislé ose y jsou uvedeny hodnoty celkových tržeb v mil. Kč. 

Vodorovná osa t znázorňuje jednotlivé roky. 

 

Zhodnocení 

Z grafu č. 1 můžeme vyčíst, že vývoj tržeb byl kromě roku 2009 za sledované 

období na vzestupu. Tržby klesly v roce 2009 zejména vlivem poklesu 

krátkodobých pohledávek, což bylo zapříčiněno prodejem dceřinou společností 

v Rusku, založenou za účelem podpory prodejů na ruském trhu. Od roku 2010 je 

vývoj tržeb opět na vzestupu, kdy vrcholu dosahuje v roce 2012. Společnost 

v tomto období usilovala o rozšíření palety zákazníků, např. Toyota, Forda a KIA, 

kteří zde budovali své pobočky.  

Největším podílem na celkových tržbách jsou tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, které ve sledovaném období průměrně představují přes 90 %. 

Průměr časové řady y  , vypočítaný podle vzorce (1.1), je roven přibližně 4813 

mil. Kč. Tato charakteristika udává průměrnou hodnotu celkových tržeb ve 

sledovaném období. 

Graf 1: Vývoj tržeb 

(Zdroj: firemní materiály, zpracování: autor) 
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Průměr prvních diferencí 1d(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.4), je roven 

přibližně 749,8. Tato hodnota vyjadřuje, že průměrný vzrůst tržeb v každém roce 

byl 749,8 mil. Kč oproti roku minulému. 

Průměr koeficientu růstu k(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.6), je roven 

přibližně 1,179. Znamená to, že hodnoty celkových tržeb rostly v průměru o 17,9 

% za rok. 

Vyrovnání časové řady 

Pro vyrovnání časové řady jsem zvolil modifikovaný exponenciální trend. Tento 

trend nejlépe vystihuje průběh tržeb ve sledovaném období. Index determinace, 

vypočítaný podle vzorce (1.17), má hodnotu I = 0,803 a vyjadřuje, že přibližně 

80,3 % rozptylu hodnot celkových tržeb se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 

Určení koeficientů modifikovaného exponenciálního trendu lze vypočítat za 

podmínky, že počet dat je dělitelný třemi. V tomto případě je podmínka splněna. 

Modifikovaný exponenciální trend je dán rovnicí     =   +     
 . Pomocí 

vytvořeného programu jsou vypočteny koeficienty b1, b2 a b3 a po dosazení má 

rovnice tvar: 

 ̂   =     ,   +    ,     ,    −    ,  =     ,    , … ,     

Vyrovnané hodnoty časové řady jsou zapsány v mil. Kč v posledním sloupci 

tabulky č. 2. 
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Tabulka 2: Vyrovnané hodnoty celkových tržeb 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

x t yi   x 

1 2007 2 938 3725 

2 2008 4 796 4009 

3 2009 4 418 4382 

4 2010 4 836 4873 

5 2011 5 203 5519 

6 2012 6 687 6371 

 

Prognóza pro rok 2013 

Pomocí zjištěné regresní funkce můžeme vypočítat prognózu pro další rok. 

 ̂      =     ,   +    ,     ,    =     ,  

Za předpokladu, že stávajících podmínky budou stejné a tato regresní funkce 

vystihuje vývoj tohoto ukazatele ve sledovaném období, lze předpovědět, že 

celkové tržby společnosti budou v roce 2013 dosahovat přibližně 7,492 miliardy 

Kč. V grafu č. 2 jsou znázorněny získané hodnoty tržeb a vyrovnané hodnoty 

pomocí modifikovaného exponenciálního trendu. Je zde zobrazena také 

předpovězená hodnota pro rok 2013. 
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2.2.2. Osobní náklady 

Osobní náklady jsou zahrnuty ve výkazu zisku a ztrát a představují celkové roční 

náklady na všechny zaměstnance společnosti. Osobní náklady zahrnují mzdové 

náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a 

sociální náklady, které mohou zahrnovat příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění, příspěvky na stravování, atd. 

V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny získané hodnoty osobních nákladů yi 

v mil. Kč v letech 2007 až 2012. Dále jsou zde také uvedeny první diference 1di(y) 

podle vztahu (1.3), které vypovídají o meziroční změně hodnot. Výpočty jsou 

uvedeny ve 4. sloupci. Koeficienty růstu ki(y), vypočítány podle vzorce (1.5), 

určují rychlost meziročního růstu či poklesu. Tyto hodnoty najdeme v 5. sloupci. 

  

Graf 2: Vyrovnané hodnoty tržeb 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Tabulka 3: Osobní náklady 

(Zdroj: firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 242 - - 

2 2008 348 106 1,438 

3 2009 405 57 1,164 

4 2010 449 44 1,109 

5 2011 475 26 1,058 

6 2012 490 15 1,032 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 3 je pomocí sloupcového zobrazení znázorněn vývoj osobních nákladů 

společnosti ve sledovaném období 2007 až 2012. Na svislé ose y jsou uvedeny 

hodnoty osobních nákladů v mil. Kč. Na vodorovné ose t jsou znázorněny 

jednotlivé roky. 

 

  

Graf 3: Vývoj osobních nákladů 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Zhodnocení 

Z grafu můžeme vyčíst, že hodnoty osobních nákladů se každým rokem 

zvyšovaly. Důvodem byl narůstající počet zaměstnanců společnosti. Meziroční 

procentuální nárůst osobních nákladů se postupně snižoval. Mezi lety 2007 a 2008 

byl koeficient růstu přibližně 43,8 % a mezi rokem 2011 a 2012 byla tato hodnota 

pouze 3,2 %. 

Průměr časové řady y  , vypočítaný podle vzorce (1.1), je roven přibližně 401,5 

mil. Kč. Tato charakteristika udává průměrnou hodnotu osobních nákladů za 

sledované období. 

Průměr prvních diferencí 1d(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.4), je roven 

přibližně 49,6. Tato hodnota vyjadřuje, že průměrný růst osobních nákladů 

v každém roce byl 49.6 mil. Kč oproti roku minulému. 

Průměr koeficientu růstu k(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.6), je roven 

přibližně 1,152. Znamená to, že hodnoty osobních nákladů rostly v průměru o 

15,2 % za rok. 

Vyrovnání časové řady 

Grafickému průběhu časové řady nejvíce odpovídá modifikovaný exponenciální 

trend. Potvrzuje to i index determinace, vypočítaný dle vzorce (1.17), který 

v tomto případě nabývá hodnoty I = 0,999. Volba funkce je tedy správná, protože 

se hodnota blíží k jedné. K určení koeficientů této regresní funkce je vyžadováno, 

aby počet dat byl dělitelný třemi. Tato podmínka je splněna a pomocí vytvořeného 

programu můžeme vypočítat hodnoty koeficientů funkce a dosadit tak do rovnice. 

Pod dosazení lze modifikovaný exponenciální trend vyjádřit následujícím 

předpisem dle (1.11): 

 ̂   =    ,   −    ,     ,    −    ,  =     ,    ,… ,     
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Vyrovnané hodnoty dle předchozího předpisu jsou uvedeny v mil. Kč v posledním 

sloupci následující tabulky č. 4. 

Tabulka 4: Vyrovnané hodnoty osobních nákladů 

(Zdroj: Firemní materiální, zpracování: autor) 

x t yi   i 

1 2007 242 246,4 

2 2008 348 343,6 

3 2009 405 406,6 

4 2010 449 447,4 

5 2011 475 473,9 

6 2012 490 491,1 

 

Prognóza pro rok 2013 

Modifikovaným exponenciálním trendem jsem vyrovnal hodnoty a následně 

mohu predikovat hodnotu osobních nákladů pro další rok, kterou stanovím 

dosazením do předpisu. 

 ̂      =    ,   −    ,     ,    =    ,  

Nyní lze říci, že pokud se zachovají stávající podmínky, pak můžeme očekávat 

výši osobních nákladů v roce 2013 kolem 502,2 mil. Kč. Na grafu č. 4 jsou 

znázorněny původní hodnoty osobních nákladů v mil. Kč, vyrovnané hodnoty 

pomocí zvolené regresní funkce a také předpověď tohoto ukazatele pro rok 2013. 
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2.2.3. Zaměstnanci 

V následujícím ukazateli bude popsán vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti za 

sledované období. 

V tabulce č. 5 jsou zapsány získané hodnoty počtu zaměstnanců společnosti 

v jednotlivých letech. Ve 4. sloupci jsou uvedeny první diference 1di(y) podle 

vzorce (1.3). Tyto hodnoty vypovídají o meziročním přírůstku či poklesu. 

Koeficienty růstu ki(y), vypočítány podle vzorce (1.5), jsou uvedeny v 5. sloupci. 

Výpočty jsou provedeny jako poměry hodnot dvou po sobě jdoucích let. 

Tabulka 5: Počet zaměstnanců 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 569 - - 

2 2008 802 233 1,409 

3 2009 893 91 1,113 

4 2010 919 26 1,029 

5 2011 925 6 1,007 

6 2012 971 46 1,050 

 

  

Graf 4: Vyrovnané hodnoty osobních nákladů 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Grafické znázornění 

Graf č. 4 představuje vývoj počtu zaměstnanců společnosti za sledované období 

2007 až 2012. Jelikož se v tomto případě jedná o okamžikovou časovou řadu, byl 

zde použit spojnicový graf. Na svislé ose y jsou uvedeny počty zaměstnanců, 

vodorovná osa x znázorňuje jednotlivé roky. 

Zhodnocení 

Vývoj počtu zaměstnanců zaznamenal největší nárůst mezi lety 2007 a 2008 a to o 

40, 9 %. Toto zvýšení počtu zaměstnanců bylo ovlivněno především značným 

rozšířením vývoje světelné techniky, přípravou nových montážních linek a také 

získáním nových zakázek pro oddělení vývoje a výroby zařízení. Následující 

vývoj počtu zaměstnanců se přirozeně odvíjí od růstu společnosti. Personální 

změny jsou každým rokem žádány jak na dělnické úrovni, tak i na úrovni, která 

vyžaduje vysoce kvalifikované zaměstnance. 

Prognóza pro rok 2013 

Vývoj počtu zaměstnanců za sledované období vykazuje rostoucí trend, ale 

nebylo by příliš vhodné data vyrovnávat regresní funkcí, protože zvyšování či 

snižování stavu zaměstnanců závisí především na rozhodnutí managementu. 

Současné směřování společnosti se zabývá rozšířením výroby a tento krok si žádá 

Graf 5: Vývoj počtu zaměstnanců 

(Zdroj: Firemní zpracování, zpracování: autor) 
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zvýšení stavu zaměstnanců. Pro rok 2013 lze tedy očekávat další růst tohoto 

ukazatele a počet zaměstnanců ve společnosti by mohl přesahovat jeden tisíc. 

2.2.4. Roční náklady na jednoho zaměstnance 

Tento ukazatel bude popisovat průměrné roční mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance. Výpočet je proveden jako podíl osobních nákladů a celkového počtu 

zaměstnanců k danému roku. 

Tabulka č. 6 obsahuje hodnoty průměrných ročních nákladů na zaměstnance za 

sledované období. Výpočty yi jsou vedeny v tisících Kč. V tabulce jsou také 

uvedeny první diference 1di(y) podle vzorce (1.3). Hodnoty jsou zapsány ve 4. 

sloupci. V 5. sloupci jsou provedeny výpočty koeficienty růstu ki(y), získané 

dosazením do vzorce (1.5). 

Tabulka 6: Roční náklady na zaměstnance 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 425 - - 

2 2008 434 9 1,021 

3 2009 454 20 1,046 

4 2010 489 35 1,077 

5 2011 514 25 1,051 

6 2012 505 -9 0,982 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 3 je sloupcovým grafem zobrazen vývoj ročních mzdových nákladů na 

zaměstnance ve sledovaném období 2007 až 2012. Svislá osa y zachycuje hodnoty 

tohoto ukazatele, které jsou vedeny v tis. Kč. Na vodorovné ose jsou znázorněny 

jednotlivé roky. 
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Zhodnocení 

Z grafu můžeme vyčíst, že roční náklady na jednoho zaměstnance se každým 

rokem patrně zvyšovali. Výjimkou je rok 2012, kdy se hodnota snížila o 9 tisíc 

Kč. Vývoj tohoto ukazatele především kopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy 

v České republice. Dalším faktorem, který má značný vliv na vývoj tohoto 

ukazatele je kvalifikace nových zaměstnanců, kteří se připojili ke společnosti 

v daném roce a výše jejich hrubé mzdy. V roce 2012, kdy došlo k mírnému 

poklesu hodnoty tohoto ukazatele, se počet zaměstnanců ve společnosti zvýšil o 

46. Společnost v tomto roce zaměstnala značný počet pracovníků na dělnické 

úrovni a tím se tak kvůli jejich nižší hrubé mzdě snížila hodnota průměrných 

ročních nákladů na jednoho zaměstnance. 

Průměr časové řady y  , určený pomocí vzorce (1.1), je roven přibližně 470,2 

tisíc Kč. Tato charakteristika značí průměrnou hodnotu ročních nákladů na 

jednoho zaměstnance za sledované období. 

Průměr prvních diferencí 1d(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.4), se rovná 

přibližně 16. Znamená to, že v námi sledovaném období stoupá hodnota ročních 

nákladů na jednoho zaměstnance v každém roce v průměru o 16 tisíc Kč. 

Graf 6: Vývoj ročních nákladů na jednoho zaměstnance 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Průměr koeficientu růstu k(y)  , zjištěný dle vzorce (1.6), je roven přibližně 

1,035. Tato hodnota udává, že se v období 2007 - 2012 zvyšují roční náklady na 

jednoho zaměstnance oproti předcházejícímu roku v průměru o 3,5 %. 

Vyrovnání časové řady 

V tomto případě může být pro vyrovnání časové řady zvolena regresní přímka, 

modifikovaný exponenciální trend či logistický trend. Hodnoty indexů 

determinace jsou u těchto tří regresních funkcí téměř stejné. Pohybují se kolem 

čísla 0,920, které se blíží k jedné, tudíž by použití jedné z těchto funkcí bylo 

správné. Usoudil jsem, že zvolení logistického trendu bude nejvhodnější pro 

průběh této časové řady. 

Logistický trend má dle vztahu (1.16) po dosazení vypočítaných koeficientů tvar: 

 ̂   =
 

 ,     +  ,       ,      −    
,  =     ,    , … ,     

Hodnoty časové řady, vyrovnané zvolenou regresní funkcí, se nachází 

v posledním sloupci tabulky č. 7 a jsou zapsány v tis. Kč. 

Tabulka 7: Vyrovnané hodnoty ročních nákladů na jednoho zaměstnance 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

x t yi   i 

1 2007 425 419 

2 2008 434 440 

3 2009 454 461 

4 2010 489 481 

5 2011 514 500 

6 2012 505 519 
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Prognóza pro rok 2013 

V tomto okamžiku se můžeme zabývat prognózou pro další rok. Předpověď pro 

rok 2013 zjistíme tak, že dosadíme do rovnice logistického trendu. 

 ̂      =
 

 ,     +  ,       ,      
=    ,  

Za předpokladu, že zvolená regresní funkce dostatečně vystihne budoucí průběh 

tohoto ukazatele, lze usoudit, že průměrné roční náklady na jednoho zaměstnance 

budou v roce 2013 činit přibližně 536 400 Kč. Graf č. 7 zachycuje původní 

hodnoty a hodnoty vyrovnané regresní funkcí s předpovězenou hodnotou pro rok 

2013. 

 

  

Graf 7: Vyrovnané hodnoty ročních nákladů na jednoho zaměstnance 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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2.3. Vybrané nákladové účty 

Tato kapitola praktické části bakalářské práce se zabývá analýzou některých 

nákladových účtů. Tyto ukazatele nejsou přímo zjistitelné z rozvahy či výkazu 

zisku a ztrát. Společnost je tedy na požádání předložila. V této kapitole bude 

nejprve provedeno porovnání jednotlivých nákladových účtů z hlediska jejich 

podílového významu. Ukazatele, které mají pro společnost největší význam, 

budou podrobeny detailní analýze a pokud budou představovat určitý trend ve 

sledovaném období, vhodnou regresní funkcí data vyrovnám a stanovím 

předpověď pro další rok. 

2.3.1. Porovnání nákladových účtů 

Zde se zaměřím na porovnání jednotlivých nákladových účtů dle jejich 

podílového významu. Mezi jednotlivé účty jsem zahrnul výdaje za kancelářské 

spotřeby, výdaje za spotřebu plynu, spotřebu elektrické energie, výdaje za 

cestovné v tuzemsku, výdaje za cestovné v zahraničí, náklady na reprezentaci, 

výkony spojů a náklady za vodné a stočné. 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny součty získaných hodnot jednotlivých 

nákladových účtů za sledované období 2007 až 2012. Tyto údaje jsou zapsány v 

Kč v druhém sloupci. Poslední sloupec představuje procentuální podíl každého 

účtu za sledované období k součtu všech vybraných nákladových účtů. 

Tabulka 8: Vybrané nákladové účty v období 2007 až 2012 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

Nákladový účet 2007 – 2012 [Kč] Podíl [%] 

Spotřeba elektrické energie 324 120 699 78,2 

Spotřeba plynu   40 853 631   9,9 

Cestovné zahraničí   25 689 735   6,2 

Vodné a stočné     7 680 200   1,9 

Výkony spojů     7 041 803   1,7 

Kancelářské potřeby     4 260 914   1,0 

Náklady na reprezentaci     3 259 499   0,8 

Cestovné tuzemsko     1 433 632   0,3 
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Grafické znázornění 

Na koláčovém grafu č. 8 je znázorněn podíl jednotlivých vybraných nákladových 

účtů. Největší podíl, a to 78,2 %, představují výdaje za spotřebu elektřiny. Ostatní 

účty zaujímají podstatně nižší podíl. Za zmínku stojí výdaje za spotřebu plynu 

(9,9 %), dále výdaje za zahraniční cesty, které se podílejí 6,2 % na celkovém 

součtu. Výdaje za vodné a stočné zaujímají podíl necelé 2 %. Ostatní účty, jako 

jsou výkony spojů, výdaje za kancelářské potřeby, náklady na reprezentaci a 

výdaje za cestovné v tuzemsku jsem se z důvodu jejich malé významnosti rozhodl 

vynechat. 

Graf 8: Vybrané nákladové účty společnosti v letech 2007 až 2012 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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2.3.2. Spotřeba elektrické energie 

V této části bude provedena analýza výdajů za spotřebu elektrické energie ve 

společnosti za sledované období. 

V  tabulce č. 9 jsou zapsány získané hodnoty výdajů za spotřebu elektřiny yi v tis. 

Kč v letech 2007 až 2012. Dále jsou zde také uvedeny první diference 1di(y) podle 

vzorce (1.3) a koeficienty růstu ki(y) podle vzorce (1.5). Tyto ukazatele najdeme 

ve 4., resp. 5. sloupci. 

Tabulka 9: Výdaje za spotřebu elektrické energie 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 31406 - - 

2 2008 39644 8238 1,262 

3 2009 46859 7215 1,182 

4 2010 58502 11643 1,248 

5 2011 67815 9313 1,159 

6 2012 79895 12080 1,178 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 9 je znázorněn vývoj výdajů za spotřebu elektrické energie ve 

sledovaném období 2007 až 2012. Jelikož se jedná o intervalovou časovou řadu, 

byl vybrán sloupcový graf. Na vertikální ose y jsou uvedeny hodnoty výdajů 

v mil. Kč. Jednotlivé roky představují horizontální osu t. 

  



40 

 

 

Zhodnocení 

Jelikož se cena za elektrickou energii na trhu každým rokem zvyšuje, narůstají 

také náklady společnosti na její spotřebu. Společnost vlastní několik velkých 

předvýrobních a montážních hal, kde se nachází mnoho strojů, lisů a montážních 

linek, které spotřebovávají největší část elektrické energie. Dále jsou v areálu 

společnosti administrativní budovy. V těchto prostorách je využívána kancelářská 

technika, která spotřebuje také značnou část elektřiny. Z grafu vyčteme, že 

náklady na spotřebu elektrické energie se každým rokem zvyšují a s růstem 

společnosti tomu bude pravděpodobně i nadále. 

Průměr časové řady y  , vypočítaný podle vzorce (1.1), je roven přibližně 54020 

tis. Kč. Udává to tedy, že průměrné roční náklady za spotřebovanou elektrickou 

energii ve sledovaném období činili přibližně 54 020 000 Kč. 

Průměr prvních diferencí 1d(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.4), je roven 

přibližně 9697,8. Tato hodnota vyjadřuje, že průměrný nárůst nákladů za 

elektrickou energii v každém roce byl přibližně 9,698 mil. Kč oproti roku 

minulému. 

Graf 9: Vývoj výdajů za spotřebu elektrické energie 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Průměr koeficientu růstu k(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.6), je roven 

přibližně 1,205. Znamená to, že náklady na elektřinu rostly v průměru o 20,5 % za 

rok. 

Vyrovnání časové řady 

Z grafického průběhu této časové řady lze usoudit, že výdaje za spotřebu elektřiny 

v celém sledovaném období mají rostoucí tendenci. Pro vyrovnání dat časové řady 

jsem zvolil modifikovaný exponenciální trend, jelikož nejlépe vystihuje její 

průběh. Celkový počet dat je dělitelný třemi, tudíž nemusíme nijak upravovat 

vstupní data. Pomocí vytvořeného programu vypočteme koeficienty regresní 

funkce a dosadíme do předpisu (1.11): 

 ̂   = −  ,   +   ,     ,    −    ,  =     ,    ,… ,     

Ověření, zda zvolená regresní funkce je vhodná, posoudí index determinace, který 

se v tomto případě rovná číslu I = 0,998. Hodnota se blíží k jedné, zvolená 

regresní funkce je tedy správná. Vyrovnané hodnoty časové řady jsou uvedeny 

v mil. Kč ve 4. sloupci následující tabulky č. 10. 

Tabulka 10: Vyrovnané hodnoty výdajů za elektřinu 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

x t yi   i 

1 2007 31,406 31,675 

2 2008 39,644 39,375 

3 2009 46,859 47,929 

4 2010 58,502 57,432 

5 2011 67,815 67,990 

6 2012 79,895 79,720 
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Prognóza pro rok 2013 

Po vyrovnání hodnot časové řady můžeme předpovědět výdaje za spotřebu 

elektrické energie pro další rok. Tuto hodnotu získáme dosazením do již zvolené 

regresní funkce. 

 ̂      = −  ,   +   ,     ,    =   ,    

Výdaje za spotřebu elektrické energie se budou v roce 2013 pohybovat kolem 

92,751 mil. Kč. Tato prognóza by měla být správná, pokud se zachovají stávající 

podmínky a cena elektřiny na trhu drastickým způsobem nevzroste či neklesne. 

Původní i vyrovnané hodnoty časové řady spolu s prognózou pro rok 2013 jsou 

znázorněny v následujícím grafu č. 10. 

 

2.3.3. Spotřeba plynu 

Dalším ukazatelem, který se významně podílí na celkové výši nákladů, je spotřeba 

plynu. Ve společnosti se plyn spotřebovává zejména na vytápění výrobních hal a 

dalších objektů v areálu podniku. 

  

Graf 10: Vyrovnání hodnot výdajů za elektrickou energii 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Tabulka č. 11 představuje získané hodnoty spotřeby plynu yi v tis. Kč za 

sledované období 2007 až 2012. Tabulka také obsahuje první diference 1di(y), 

získané dle vztahu (1.3), které vypovídají o meziroční změně hodnot. Výpočty 

jsou uvedeny ve 4. sloupci. Koeficienty růstu ki(y), vypočítány podle vzorce (1.5), 

určují rychlost meziročního růstu či poklesu. Tyto hodnoty najdeme v 5. sloupci. 

Tabulka 11: Spotřeba plynu 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 4874 - - 

2 2008 5761 887 1,182 

3 2009 6883 1122 1,195 

4 2010 5254 -1629 0,763 

5 2011 7744 2491 1,474 

6 2012 10338 2594 1,335 

 

Grafické znázornění 

Graf č. 11 znázorňuje pomocí sloupcového zobrazení vývoj spotřeby plynu ve 

sledovaném období 2007 až 2012. Na vertikální ose y jsou uvedeny hodnoty 

spotřeby plynu v mil. Kč. Horizontální osa t představuje jednotlivé roky. 

 

 

Graf 11: Vývoj spotřeby plynu 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 



44 

 

Zhodnocení 

Výdaje za spotřebu plynu ve sledovaném období vykazovali rostoucí trend. 

Výjimkou byl rok 2010, kdy výdaje za spotřebu plynu klesly o téměř 24 %. Tento 

pokles byl příčinou realizace úsporných opatření a kvalifikovaným nastavením 

systému měření a regulace. Další vývoj výdajů za spotřebu plynu se odvíjí od 

růstu společnosti a výstavby nových výrobních prostorů, které je potřeba vytápět. 

Průměr časové řady y  , určený pomocí vzorce (1.1), je roven přibližně 6,809 

mil. Kč. Tato charakteristika značí průměrné roční výdaje za spotřebu plynu za 

sledované období 2007 až 2012. 

Průměr prvních diferencí 1d(y)  , vypočítaný podle vzorce (1.4), se rovná 

přibližně 1,093. Znamená to, že v námi sledovaném období stoupá hodnota výdajů 

za spotřebu plynu v každém roce v průměru o 1,093 mil. Kč. 

Průměr koeficientu růstu k(y)  , zjištěný dle vzorce (1.6), je roven přibližně 

1,162. Tato hodnota udává, že se v období 2007 - 2012 zvyšují roční výdaje za 

spotřebu plynu oproti předcházejícímu roku v průměru o 16,2 %. 

Vyrovnání časové řady 

Pro vyrovnání dat časové řady se nejvíce hodí modifikovaný exponenciální trend. 

Tento trend vyžaduje počet dat dělitelných třemi. Tato podmínka je v našem 

případě splněna. Časovou řadu tedy můžeme rozdělit na tři součty po dvou 

prvcích. Pomocí programu vypočteme koeficienty modifikovaného 

exponenciálního trendu a dosadíme dle předpisu (1.11). Výsledná funkce má tvar: 

 ̂   =  ,    +  ,      ,     −    ,  =     ,    ,… ,     

Správnost zvolení použité regresní funkce můžeme posoudit pomocí indexu 

determinace. Hodnota tohoto ukazatele, vypočítána dle vzorce (1.17), je rovna 

přibližně 0,860. Číslo se blíží k jedné, zvolená regresní funkce je tedy vhodná. 



45 

 

Vyrovnané hodnoty časové řady, zapsány v tis. Kč, najdeme v posledním 

sloupci následující tabulky č. 12. 

Tabulka 12: Vyrovnané hodnoty výdajů za spotřebu plynu 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

x t yi   i 

1 2007 4874 5233 

2 2008 5761 5402 

3 2009 6883 5736 

4 2010 5254 6401 

5 2011 7744 7725 

6 2012 10338 10357 

 

Prognóza pro rok 2013 

Nyní, po vyrovnání hodnot časové řady, se můžeme zabývat prognózou pro další 

rok. Předpovězenou hodnotu výdajů za spotřebu plynu pro rok 2013 vypočítáme 

dosazením do zvolené regresní funkce. 

 ̂      =  ,    +  ,      ,     =   ,    

V roce 2013 by tedy hodnota výdajů za spotřebu plynu mohla dosáhnout 15,599 

mil. Kč. Toto tvrzení bude platné, pokud se zachovají stávající podmínky a 

zvolená regresní funkce dobře vystihuje vývoj časové řady. V grafu č. 12 jsou 

zachyceny původní a vyrovnané hodnoty s prognózou pro rok 2013. Na svislé ose 

y jsou znázorněny hodnoty výdajů za spotřebu plynu v mil.. Vodorovná osa t 

vystihuje jednotlivé roky. 
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2.3.4. Výdaje za cestovné do zahraničí 

V této části budou podrobeny analýze výdaje za cestovné do zahraničí. Z důvodu 

větší významnosti než výdaje za cestovné do tuzemska, jsem se rozhodl právě pro 

tento nákladový účet. 

V následující tabulce č. 13 jsou zapsány hodnoty výdajů za cestovné do zahraničí 

yi v tis. Kč ve sledovaném období 2007 až 2012. Jsou zde také uvedeny první 

diference 1di(y) podle vztahu (1.3), které vypovídají o meziroční změně hodnot. 

Výpočty jsou uvedeny ve 4. sloupci. Koeficienty růstu ki(y), vypočítány podle 

vzorce (1.5), určují rychlost meziročního růstu či poklesu. Tyto hodnoty 

nalezneme v 5. sloupci. 

  

Graf 12: Vyrovnané hodnoty výdajů za spotřebu plynu 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Tabulka 13: Výdaje za cestovné do zahraničí 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 4272 - - 

2 2008 5024 752 1,176 

3 2009 2797 -2227 0,557 

4 2010 4616 1819 1,650 

5 2011 5026 410 1,089 

6 2012 3953 -1073 0,787 

 

Grafické znázornění 

V Grafu č. 13 je znázorněn vývoj výdajů za cestovné do zahraničí ve sledovaném 

období. Jelikož se jedná o intervalovou časovou řadu, byl zvolen sloupcový typ 

grafu. Svislá osa y představuje hodnoty výdajů za cestovné do zahraničí v mil. Kč. 

Na vodorovné ose t se nachází jednotlivé roky 2007 až 2012. 

 

  

Graf 13: Vývoj výdajů za cestovné do zahraničí 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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Zhodnocení 

Výdaje za cestovné do zahraničí se skládají převážně z letenek do konkrétních 

destinací a nákladů na ubytování v hotelích či jiných ubytovacích zařízení. 

Zaměstnanci jsou nejčastěji vyslání do Německa či Španělska. Z mimoevropských 

zemí je to zejména Jihoafrická republika. Mezi hlavní důvody těchto zahraničních 

cest patří reklamace výrobků a případné opravy montážních linek. Velikost 

ukazatele ovlivňuje především počet reklamovaných výrobků, kdy příslušní 

zaměstnanci musejí osobně tyto reklamace vyřídit. Ze zjištěných dat si lze 

všimnout výrazného poklesu ukazatele v roce 2009. Z důvodu krize na trhu byla 

částečně omezena výroba a tím klesl počet reklamovaných výrobků. V roce 2010 

a 2011 jsme zaznamenali růst ukazatele. Další pokles ukazatele, a to o necelých 

22 %, byl v roce 2012. Společnost v tomto období projevila zlepšení v oblasti 

jakosti a postupně rozvíjela program s názvem „strategická jakost“, kdy cílem je 

kvalita bez chyb u všech výrobků, činností a služeb. 

Vyrovnání časové řady 

Časová řada výdajů za cestovné do zahraničí nepředstavuje žádný trend, tudíž 

nemá smysl tuto časovou řadu vyrovnávat žádnou regresní funkcí. 

Prognóza pro rok 2013 

Pomocí regresní analýzy není možné v tomto případě vypočítat prognózu pro 

další rok. Společnost se v dalším období bude snažit o snižování těchto výdajů a 

pokračovat tak v programu, který zvyšuje jakost výrobků. Cílem tedy bude omezit 

reklamace výrobků. Z tohoto důvodu lze usoudit, že hodnoty výdajů za cestovné 

do zahraničí budou v roce 2013 přibližně na stejné nebo nižší úrovni než v roce 

2012. 
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2.3.5. Vodné a stočné 

Poslední ukazatel, který jsem se rozhodl podrobit analýze, jsou výdaje za vodné a 

stočné. Pojem vodné a stočné můžeme chápat jako náklady za spotřebu a dodání 

pitné vody a náklady spojené s odvodem odpadních vod. 

Tabulka č. 14 obsahuje hodnoty výdajů za vodné a stočné ve sledovaném období 

2007 až 2012. Získané hodnoty yi jsou zapsány ve 3. sloupci a jsou uvedeny 

v tisících Kč. V tabulce jsou také vypočítány první diference 1di(y) podle vzorce 

(1.3). Tyto hodnoty jsou zapsány ve 4. sloupci. V 5. sloupci jsou provedeny 

výpočty koeficientů růstu ki(y), získané dosazením do vzorce (1.5). 

Tabulka 14: Výdaje za vodné a stočné 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 

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

1 2007 694 - - 

2 2008 828 134 1,193 

3 2009 831 3 1,004 

4 2010 1700 869 2,046 

5 2011 1822 122 1,072 

6 2012 1806 -16 0,991 

 

Grafické znázornění 

V následujícím grafu č. 16 je zobrazen vývoj časové řady. Zvolil jsem sloupcové 

zobrazení, jelikož se jedná o intervalovou časovou řadu. Na vertikální ose y jsou 

znázorněny získané hodnoty výdajů za vodné a stočné v mil. Kč. Horizontální osa 

t ukazuje jednotlivé roky 2007 až 2012. 
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Zhodnocení 

V roce 2010 se výdaje za vodné a stočné zvýšily oproti roku 2009 o více než 200 

%. Společnost v tomto roce rozšířila technologii chladících okruhů a tím vzrostla 

spotřeba vody do chladících věží. Spotřeba vody se také zvyšuje s rostoucím 

počtem zaměstnanců. V roce 2011 a 2012 byly výdaje za vodné a stočné přibližně 

stejné, nijak výrazně nevzrostly či neklesly. 

Vyrovnání časové řady 

Grafický průběh časové řady nevykazuje žádný trend. Nemá tedy smysl 

vyrovnávat hodnoty této časové řady za použití regresní analýzy. Lze tedy jen na 

základě zjištěných poznatků odhadnout, jaká bude přibližná výše tohoto ukazatele 

v dalším období. 

Prognóza pro rok 2013 

Pokud společnost zachová ve výrobě dosavadní technologie, které mají vliv na 

spotřebu vody, lze v roce 2013 očekávat přibližně stejné výdaje za vodné a stočné 

jako v roce 2011 či 2012. Předpověď je tedy taková, že v roce 2013 můžeme 

očekávat výdaje za vodné a stočné kolem 1,8 mil. Kč. 

  

Graf 14: Vývoj výdajů za vodné a stočné 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování: autor) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A CELKOVÉ 

ZHODNOCENÍ CÍLŮ 

Tato část obsahuje celkové zhodnocení ukazatelů a dosažených cílů získaných 

v průběhu bakalářské práce. 

1) Analýza ukazatelů vypovídajících o celkové situaci společnosti 

 

Tržby 

- jelikož společnost neustále rozšiřuje výrobu, lze v dalším období očekávat 

výrazný růst tržeb 

- pomocí modifikovaného exponenciálního trendu se podařilo data vyrovnat 

a stanovit prognózu pro rok 2013 

- V roce 2013 by měly tržby dosahovat přibližně 7,492 mld. Kč 

 

Osobní náklady 

- osobní náklady se každým rokem zvyšovaly z důvodu rostoucího počtu 

zaměstnanců a rostoucí průměrné hrubé mzdy 

- pro vyrovnání dat a vyslovení prognózy se nejvíce hodil modifikovaný 

exponenciální trend 

- prognózu osobních nákladů pro rok 2013 jsem stanovil přibližně na 502,2 

mil. Kč 

 

Počet zaměstnanců 

- vývoj počtu zaměstnanců představoval rostoucí trend 

- usoudil jsem, že data nemá smysl vyrovnávat regresní funkci, zvyšování či 

snižování počtu zaměstnanců závisí na rozhodnutí managementu 

společnosti 

- dle logické úvahy a růstu společnosti jsem usoudil, že v roce 2013 

přesáhne počet zaměstnanců hodnotu jeden tisíc 
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Roční náklady na jednoho zaměstnance 

- hodnoty ukazatele byly vyrovnány logistickým trendem 

- pro rok 2013 byly stanoveny roční náklady na jednoho zaměstnance 

v hodnotě 536,4 tis. Kč 

- průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2012 byla v ČR dle ČSÚ 25 101 Kč, 

průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti Hella Autotechnik Nova, s. r. 

o. byla v roce 2012 přibližně 31 400 Kč 

- zjistil jsem, že zaměstnanci společnosti Hella Autotechnik Nova, s. r. o. 

pobírají značně nadprůměrnou hrubou mzdu ve srovnání s průměrem ČR 

 

2) Porovnání nákladových účtů dle jejich podílového významu 

- zjistil jsem, že největší podíl zaujímají náklady za spotřebu elektřiny, které 

představují 78,2 % a za šestileté období dosáhly 324 120 699 Kč 

- další nákladové účty měly výrazně menší podíl 

- mezi zajímavé účty patří také náklady za spotřebu plynu, které se podílely 

9,9 % a za šest let dosáhly 40 853 631 Kč 

- náklady za cestovné do zahraničí měly podíl 6,2 % 

- analyzovat jsem se rozhodl také náklady za vodné a stočné, které 

dosahovaly podílu 1,9 % 

- nejméně významné jsem vyhodnotil náklady na výkony spojů, výdaje za 

kancelářské potřeby, náklady za reprezentaci a náklady za cestovné do 

tuzemska, které dosáhly za šestileté období v součtu 15 995 848 Kč a do 

analýzy jsem se je rozhodl nezařadit 

 

3) Analýza vybraných nákladových účtů 

- hodnoty nákladů za spotřebu elektrické energie, které měly rostoucí trend, 

jsem vyrovnal pomocí modifikovaného exponenciálního trendu a pro rok 

2013 stanovil prognózu na 92,751 mil. Kč 

- výdaje za spotřebu plynu jsem pro rok 2013 předpověděl na 15,599 mil. 

Kč na základě zvolené regresní funkce 

- výdaje za cestovné do zahraničí se nepodařilo předpovědět pomocí žádné 

regresní funkce, usoudil jsem, že hodnota výdajů za cestovné do zahraničí 
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bude v následujícím roce na přibližně stejné nebo nižší úrovní než v roce 

2012 

- společnosti doporučuji zaměření se na jakost a kvalitu výrobků, aby 

docházelo k menšímu počtu reklamací a zaměstnanci tak nemuseli tyto 

reklamace vyřizovat osobně v zahraničí 

- výdaje za vodné a stočné se také nepodařilo pomocí žádné regresní funkce 

předpovědět 

- na základě zjištěných poznatků a logické úvahy jsem usoudil, že výdaje za 

vodné a stočné budou v roce 2013 dosahovat přibližně stejné hodnoty jako 

v roce 2011 či 2012, tedy 1,8 mil. Kč 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu některých ukazatelů společnosti 

Hella Autotechnik Nova, s. r. o. v období 2007 až 2012. Na začátku práce jsem 

předpokládal, že do analýzy zařadím data z let 2004 až 2012, ale společnost 

fungovala před rokem 2006 na odlišném principu, proto jsem se rozhodl z důvodu 

odlišnosti vstupních dat ukazatelů vynechat roky 2004 až 2006. Analýza byla 

rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zaměřovala na analýzu ukazatelů 

vypovídajících o celkové situaci společnosti. Zde jsem zahrnul analýzu tržeb, 

osobních nákladů, počtu zaměstnanců a průměrných ročních mzdových nákladů 

na jednoho zaměstnance. Ve druhé kapitole jsem se zabýval nákladovými účty, 

které jsem porovnal dle podílového významu a do analýzy zařadil právě ty 

nejvýznamnější. U analýzy každého ukazatele byl nejprve krátký popis ukazatele, 

dále tabulka hodnot, grafické znázornění průběhu časové řady, zhodnocení 

ukazatele, a pokud to vývoj časové řady dovoloval, tak i zvolení regresní funkce, 

vyrovnání hodnot a případná prognóza pro rok 2013. Z celkových osmi 

analyzovaných ukazatelů se podařilo najít vhodnou regresní funkci a dle ní 

predikovat budoucí vývoj u pěti z nich. U ostatních tří ukazatelů se podařilo 

alespoň na základě logické úvahy a zjištěných poznatků stanovit předpokládaný 

vývoj v dalším období. Na závěr mohu tedy vyslovit, že stanovených cílů bylo 

v této práci dosaženo.  
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