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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů vybrané 

společnosti. Na základě účetních výkazů z let 2008 – 2012 analyzuje jejich vývoj a 

pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad predikuje vývoj do budoucna. 

Obsahuje také teoretická východiska potřebná k analýze, srovnání s konkurenčními 

společnostmi a návrhy na zlepšení.  

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the chosen company’s assesment of some economic 

indicators. On the basis of financial statements from years 2008 – 2012, it analyses their 

development and uses regression analysis and time series analysis to predict a 

development in the future. It containts the theoretical bases, which are necessary for an 

analysis, comparing with the rival companies and suggesting the improvements.  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se věnuje posuzování vybraných ekonomických ukazatelů 

ALBA-METAL, spol. s r.o. pomocí analýzy časových řad a zároveň prognózování 

jejich budoucího vývoje pomocí regresní analýzy za účelem odhalit slabiny ve 

finančním řízení společnosti a následně navrhnout taková opatření, která by měla zlepšit 

jak finanční situaci, tak celkovou výkonnost společnosti.  

 

Samotná práce je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část, obsahuje 

veškeré teoretické poznatky, kterých je potřeba při následných analýzách, které jsou 

provedeny v druhé, praktické části této práce. V té je představena společnost ALBA-

METAL, stručně i její konkurence a hodnocen, popsán a predikován vývoj vybraných 

ekonomických ukazatelů společnosti a ten srovnán s vývojem stejných ukazatelů dvou 

konkurenčních společností.  

 

Ve třetí, návrhové části, jsou uvedeny návrhy, které by měly zajistit zlepšení výsledků 

analyzované společnosti do dalších období. 

 

Současně s touto bakalářskou prací byl v prostředí Microsoft Excel za pouţití 

programovacího jazyka VBA vytvořen program, který usnadňuje vypracovávání 

praktické části a bude předán společnosti ALBA-METAL, aby ho v případě zájmu 

mohla uţívat při analýzách v následujících letech.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato kapitola zahrnuje popis cílů, kterých by měla tato bakalářská práce dosáhnout a 

zároveň je v ní uveřejněno, jak bude práce na cestě k dílčím cílům a ke svému hlavnímu 

cíli postupovat.  

1.1 Cíle práce 

Prvním cílem této bakalářské práce je posoudit vybrané ekonomické ukazatele 

společnosti ALBA-METAL, spol. s r.o. a to pomocí regresní analýzy a analýzy 

časových řad. Druhým cílem je vytvoření programu, který bude při těchto analýzách 

nápomocen. Třetím, hlavním cílem je potom zveřejnění návrhů na zlepšení finančních 

výsledků společnosti na základě poznatků zjištěných v průběhu naplňování cílů 

předešlých.   

1.2 Metody a postupy zpracování 

Vybrané ekonomické ukazatele společnosti ALBA-METAL, vypočítané na základě dat 

z jejích účetních výkazů z let 2008 – 2012 dle vzorců uvedených v teoretické části této 

práce, budou posouzeny pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad, jejichţ 

principy budou téţ popsány v teoretické části této bakalářské práce. Dle výstupu 

z těchto analýz dojde k interpretaci souhrnných výsledků a následnému návrhu 

moţností, jak finanční situaci zlepšit.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část této práce se skládá ze tří dílčích částí. První popisuje finanční analýzu a 

co je jejím úkolem, jednotlivé výkazy a dokumenty, které jsou pro analýzu zdroji, a 

ekonomické ukazatele, kterými se bude zabývat praktická část práce. Druhá část 

teoretické části se zaměřuje na obecný popis a význam regresní analýzy a představuje 

jednotlivé regresní funkce. V třetí dílčí části je pojednáváno o časových řadách, jejich 

dělení a základních charakteristikách. 

2.1 Finanční analýza  

Finanční analýza komplexně hodnotí finanční situaci podniku tak, ţe systematicky 

rozebírá data získaná z účetních výkazů. V analýzách je zahrnuto hodnocení minulosti, 

současnosti a prognóza budoucích finančních podmínek firmy (Růčková, 2008).  

 

Hlavním důvodem, proč se finanční analýza provádí, je, ţe znalost finanční situace 

firmy umoţňuje jejím manaţerům připravit podklady pro rozhodování o fungování 

podniku, např. správně rozhodnout, kde získat finanční zdroje, jak stanovit optimální 

finanční strukturu, jak rozdělit zisk apod. Jako zdroj dalšího rozhodování potřebují 

finanční analýzu kromě manaţerů také investoři, obchodní partneři, státní instituce, 

zaměstnanci, konkurenti, burzovní makléři a odborná veřejnost. Je důleţité si uvědomit, 

pro koho je finanční analýza prováděna a podle toho vybírat, které informace jsou 

zajímavé (Růčková, 2008; Knápková, 2010).  

 

Při zpracovávání finanční analýzy dochází k identifikaci silných stránek, které souvisí 

s moţným zhodnocením majetku firmy, a slabých stránek ve finanční situaci, které by 

mohly v budoucnu vést k problémům (Růčková, 2008). 

 

Obecně je úkolem finanční analýzy posouzení finančního zdraví firmy prováděno 

v následujících krocích (Růčková, 2008): 

 Posouzení situace na základě vybraných ukazatelů. 

 Podrobný rozbor poznatků z hodnot vypočtených ukazatelů. 

 Hlubší analýza negativních jevů, které jsme zjistili. 
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 Návrh na moţná opatření a zhodnocení rizik. 

2.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Účetní výkazy podniku jsou základními zdroji dat. Jsou to zejména (Knápková, 2010): 

 Rozvaha. 

 Výkaz zisku a ztráty. 

 Výkaz cashflow. 

 Příloha k účetní závěrce. 

 

Kromě účetních výkazů lze mnoho uţitečných informací získat také z výroční zprávy, 

ze zpráv vrcholového vedení podniku, vedoucích pracovníků nebo auditorů, firemních 

statistik apod (Knápková, 2010). 

 

Data, se kterými se pracuje, by měla být důvěryhodná, kvalitní a komplexní. Toto 

podmiňuje úspěšnost celé finanční analýzy. Je nutno, aby byla podchycena všechna 

data, která by mohla výsledky hodnocení finančního zdraví firmy zkreslit (Růčková, 

2008).  

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem kaţdého podniku. Dává přehled o struktuře a 

výši majetku na straně aktiv a na straně pasiv přehled o způsobu jeho financování. Dá se 

z ní např. zjistit, v jakých druzích je majetek vázán, jak je oceněn, nakolik je opotřeben, 

jak rychle se obrací, jak je sloţení majetku optimální, jestli byl majetek pořízen 

z vlastních či cizích zdrojů, jakého zisku podnik dosáhl a jak jej rozdělil (Knápková, 

2010; Růčková, 2008).  

 

Struktura rozvahy je závazně stanovena zákonem, přičemţ aktiva lze rozlišit na 

(Knápková, 2010): 

 Pohledávky za upsaný základní kapitál. 

 Dlouhodobý majetek. 

 Oběţná aktiva. 

 Časové rozlišení. 
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Finanční struktura podniku, která je zaznamenána na straně pasiv, se skládá 

z následujících základních poloţek (Knápková, 2010): 

 Vlastní kapitál. 

 Cizí zdroje. 

 Časové rozlišení. 

 

Při analýze rozvahy se sleduje zejména (Růčková, 2008): 

 Stav a vývoj bilanční sumy. 

 Strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost jednotlivých poloţek. 

 Strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu a úvěrů. 

 Relace mezi sloţkami aktiv a pasiv. 

 

Problém při analýze rozvahy je především fakt, ţe stav je popisován na základě 

historických cen, coţ znamená, ţe zobrazuje pouze stav hodnot k danému okamţiku, 

nepodává informace o dynamice společnosti, nepracuje s časovou hodnotou peněz, a 

proto nepostihuje přesně současnou hodnotu aktiv a pasiv (Růčková, 2008). 

Výkaz zisku a ztráty  

Struktura výkazu zisku a ztráty je stejně jako u rozvahy závazně stanovena. Tento výkaz 

je druhou závaznou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví (Růčková, 

2008).  

 

Obsah výkazu zisku a ztráty je tvořen výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. Je 

v něm konkrétně zachycena tvorba výsledku hospodaření za účetní období. Výnosy se 

rozumí peněţní částky získané z veškerých činností podniku za aktuální účetní období, 

naopak náklady jsou peněţními částkami, které byly podnikem vynaloţeny na získání 

výnosů. Výsledek hospodaření je poté rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady (Knápková, 2010). 

 

Mezi problémy při jeho analýze patří např. fakt, ţe výkaz obsahuje tokové veličiny, 

tudíţ jejich změny v čase nemusí být rovnoměrné, a ţe nákladové a výnosové poloţky 

se neopírají o skutečné peněţní toky. Z těchto důvodů je vhodné, aby podnik sestavoval 
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ještě výkaz cashflow, ve kterém jsou náklady a výnosy převedeny do peněţních toků 

(Růčková, 2008).  

Cashflow 

Výkaz cashflow, neboli výkaz peněţních toků, sleduje změny stavu peněţních 

prostředků, podává informace o jejich přírůstcích a úbytcích a podle zvolených kritérií 

vysvětluje také důvody, proč k přírůstku, popř. úbytku peněţních prostředků došlo 

(Knápková, 2010). 

 

Výkaz je členěn do tří základních částí (Růčková, 2008):  

 Provozní činnost. 

 Investiční činnost. 

 Finanční činnost. 

Příloha k účetní závěrce 

V příloze účetní závěrky lze nalézt velmi cenné informace pro zpracovávání finanční 

analýzy, např. průměrný počet zaměstnanců, doplňující informace k rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty a další informace o společnosti. Uspořádání a obsahové vymezení 

informací v ní stanovuje zákon (Knápková, 2010).   

2.1.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod. Umoţňuje získat 

rychlou představu o finanční situaci podniku. Dává do poměru různé poloţky rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, či cashflow, lze tedy sestavit velké mnoţství ukazatelů, kterých 

se však v praxi osvědčilo jen několik (Knápková, 2010).  

 

Do této kategorie patří následující skupiny ukazatelů (Mrkvička, 2006): 

 Ukazatele likvidity. 

 Ukazatele rentability. 

 Ukazatele zadluţenosti. 

 Ukazatele aktivity. 
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Ukazatele likvidity 

Dostát svým závazkům je schopen pouze podnik, který je dostatečně likvidní. Příliš 

vysoká míra likvidity ale také není ţádoucí, v takovém případě jsou finanční prostředky 

vázány v aktivech a nemohou být tedy zhodnocovány. Je důleţité, aby firma dostávala 

svým závazkům a současně zhodnocovala své finanční prostředky (Růčková, 2008).  

 

Ukazatele likvidity jsou povaţovány za jedny z rozhodujících ukazatelů při hodnocení 

platební schopnosti podniků. To se odvozuje od poměru oběţných aktiv (nejlikvidnější 

skupiny aktiv) ke krátkodobým závazkům. Rozlišovány jsou tři úrovně likvidity 

(Mrkvička, 2006).  

 

V případě časové řady sestavené z ukazatelů likvidity, je vhodné, aby hodnoty byly 

stabilní a nijak výrazně se nevychylovaly. Z pohledu věřitele je lepší, kdyţ se hodnoty 

likvidity přibliţují horní doporučení hranici, pro vlastníky právě naopak (Růčková, 

2008).  

Běţná likvidita 

Ukazatel běţné likvidity se spočítá následujícím poměrem (Knápková, 2010):  

 

               

  
             

                                            
    

(2.4) 

 

Lze jej interpretovat následovně (Mrkvička, 2006):  

 Kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobá pasiva podniku. 

 Kolika korunami oběţných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých pasiv. 

 Kolikrát by byl schopen podnik uspokojit své věřitele, kdyby všechna svá 

oběţná aktiva proměnil na hotovost.  

 

Ve finančním řízení by se měla stát stabilita ukazatele běţné likvidity jedním 

z nejdůleţitějších bodů. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele leţí v intervalu 1,5 – 2,5 

(Mrkvička, 2006; Růčková, 2008). 
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Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity je dán poměrem (Růčková, 2008): 

 

                  

  
                    

                                            
    

(2.5) 

 

V tomto ukazateli je odstraněn vliv zásob, které představují nejméně likvidní část 

oběţných aktiv. Je povaţován za tvrdší kritérium platební schopnosti podniku 

v porovnání s ukazatelem běţné likvidity. Doporučuje se, aby jeho hodnota neklesla 

pod 1, v takovém případě by musel podnik spoléhat na případný prodej zásob. Naopak 

ani není vhodné, aby byla co největší, to můţe nepříznivě ovlivnit rentabilitu. 

Maximální doporučená hodnota je 1,5 (Mrkvička, 2006; Knápková, 2010). 

Okamţitá likvidita 

Výpočet okamţité likvidity je podle vzorce (Růčková, 2008): 

 

                  

  
                

                                            
    

(2.6) 

 

Ve vzorci okamţité likvidity jsou pouţity jen ty poloţky z rozvahy, které jsou 

nejlikvidnější. Hodnoty by měly být v rozmezí 0,2 – 0,5. Při vysokých hodnotách 

podnik neefektivně vyuţívá finanční prostředky (Růčková, 2008; Knápková, 2010). 

Ukazatele rentability 

Rentabilitou se rozumí, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje, resp. dosahovat 

zisku pomocí kapitálu, který investoval. Vyjadřuje míru zisku z podnikání (Mrkvička, 

2006).  

 

Tyto ukazatele zajímají akcionáře a investory nejvíce. V rámci časové řady by měla být 

tendence rentability rostoucí (Růčková, 2008).  
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Rentabilita celkového vloţeného jmění (ROI) 

Ukazatel ROI udává rentabilitu firmy z pohledu podnikatele, který je v pozici jak 

vlastníka, tak věřitele a vypočítá se poměrem (Mrkvička, 2006):  

 

    
    

             
        (2.7) 

 

Tento ukazatel je vhodný pro srovnávání podniků, které jsou různě zdaněné a 

zadluţené, jelikoţ nebere v úvahu daň ani úroky. Pokud je jeho hodnota vyšší neţ 15%, 

pak je situace v tomto směru velmi dobrá, pokud je v intervalu 12 – 15%, tak je dobrá. 

Menší hodnoty nejsou uspokojivé (Bartoš, 2013). 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je důleţitým ukazatelem, měří výkonnost podniku a je dána 

následujícím vztahem (Bartoš, 2013):  

 

     
   

             
        (2.8) 

 

Ukazatel informuje, jak by vypadala rentabilita podniku za předpokladu, ţe neexistuje 

daň ze zisku. Pokud je známa hodnota rentability aktiv, lze stanovit mezní úrokovou 

sazbu, za kterou můţe být přijat úvěr. Pro úrokovou míru musí platit, ţe je menší neţ 

ROA, pokud tomu tak není, úvěr není vhodné vyuţít (Mrkvička, 2006).  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje hlavní kritérium hodnocení úspěšnosti 

investic pro vlastníky podniku a vypočítá se následovně (Mrkvička, 2006): 

 

     
   

               
        (2.9) 

 

Výsledek ukazatele ROE by se měl pohybovat o několik procent výše neţ průměrná 

hodnota úročení dlouhodobých vkladů. Prémie za riziko je kladným rozdílem mezi 

úročením vkladů a rentabilitou a představuje odměnu pro vlastníky (Knápková, 2010). 
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Rentabilita trţeb (ROS) 

Ukazatel rentabilita trţeb vyjadřuje ziskovou marţi, coţ je důleţitý ukazatel pro 

hodnocení úspěšnosti podnikání. Její hodnotu je vhodné porovnat s podobnými 

podniky. Vztah pro jeho výpočet je (Knápková, 2010): 

 

     
    

     
        (2.10) 

 

Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti říkají, jaká je výše rizika pro firmu při její výši vlastních a cizích 

zdrojů. Čím vyšší je hodnota celkové zadluţenosti, tím vyšší je riziko pro podnik i pro 

věřitele. Vzhledem k tomu, ţe cizí kapitál je levnější neţ vlastní, můţe být určitá míra 

zadluţenosti pro podnik uţitečná (Růčková, 2008; Knápková, 2010).  

 

Základním ukazatelem zadluţenosti je celková zadluţenost, která se vypočítá podle 

vzorce (Knápková, 2010): 

 

                     
            

             
        (2.11) 

 

Doporučená hodnota celkové zadluţenosti dle řady autorů odborné literatury se 

pohybuje mezi 30-60%, při jejím posuzování je nutné respektovat příslušnost k odvětví 

a schopnost splácet úroky, které plynou z dluhů (Knápková, 2010).  

 

V zahraničí se výše ukazatele celkové zadluţenosti povaţuje za nízkou v případě, ţe je 

jeho hodnota menší nebo rovna 30%, za průměrnou, pokud je v intervalu 30-50%, za 

vysokou, jestliţe náleţí do intervalu 50-70% a za rizikovou v případě, ţe je její hodnota 

vyšší neţ 70% (Bartoš, 2013).   

 

Ukazatel míry zadluţenosti poměřuje cizí a vlastní kapitál, signalizuje, do jaké míry by 

mohly být ohroţeny nároky věřitelů, proto je velmi důleţitý např. pro banku, která se 
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rozhoduje, zda-li poskytne dané firmě úvěr. Pro posuzování je důleţité, jestli se míra 

zadluţenosti s časem zvyšuje, či sniţuje (Knápková, 2010).   

 

Při výsledku a vývoji míry zadluţenosti (Bilana, 2009): 

 Menšímu neţ 1,5 se jedná o pozitivní vývoj. 

 Většímu neţ 1,5 se jedná o negativní vývoj. 

 Většímu neţ 2,0 se jedná o rizikového klienta. 

 

                   
           

               
    (2.12) 

 

Pomocí ukazatele úrokového krytí se zjišťuje, zda je dané dluhové zatíţení pro firmu 

únosné. Udává, kolikrát je zisk firmy vyšší neţ úroky. Doporučená hodnota, obvykle 

publikovaná v odborných literaturách, je vyšší neţ 5 (Růčková, 2008; Knápková, 2010). 

 

               
    

               
    (2.13) 

 

Ukazatele aktivity 

Za pomocí ukazatelů aktivity se dá zjistit, zda je v rozvaze přiměřená velikost 

jednotlivých druhů aktiv v poměru k současným nebo budoucím aktivitám podniku. Lze 

je vyjádřit v podobě obratu poloţky aktiv, popř. pasiv nebo v podobě doby obratu 

poloţky (Knápková, 2010). 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je dán vztahem (Knápková, 2010): 

 

                       
     

             
    (2.14) 

 

Minimální doporučovaná hodnota obratu celkových aktiv je 1. Nízká hodnota ukazatele 

svědčí o neúměrné majetkové vybavenosti podniku a jeho neefektivním vyuţití. 



21 

 

Všeobecně se dá říci, čím je hodnota obratu celkových aktiv vyšší, tím lépe pro podnik 

(Knápková, 2010). 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát za sledované období se zásoby proměnily na 

jinou formu aktiv, jako výrobky se prodaly a jako zásoby znovu nakoupily. Ukazatel lze 

počítat i pro jednotlivé druhy zásob – materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, 

zboţí. Spočítá se poměrem (Mrkvička, 2006): 

 

             
     

      
    (2.15) 

 

Ukazatel doby obratu zásob říká, kolik dní jsou vázána oběţná aktiva v podniku ve 

formě zásob (Mrkvička, 2006). 

 

                   
   

           
    (2.16) 

 

Obrat zásob za období by měl být co nejvyšší a doba obratu zásob co nejkratší 

(Mrkvička, 2006).  

Obrat pohledávek 

Ukazatel obrat pohledávek udává, jak rychle jsou pohledávky přeměněny na hotovost. 

Čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji jsou pohledávky podniku inkasovány a 

získaná hotovost můţe být pouţita k dalším investicím nebo nákupům. Spočte se podle 

vzorce (Mrkvička, 2006):  

                  
     

          
    (2.17) 

 

Dobou obratu pohledávek je v časových jednotkách vyjadřováno, jak dlouho se majetek 

podniku vyskytuje ve formě pohledávek (Mrkvička, 2006).  

 

                        
   

                
    (2.18) 
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Obrat závazků 

Ukazatel obrat závazků se spočítá následovně (Mrkvička, 2006): 

 

               
     

       
    (2.19) 

 

Hodnota doby obratu závazků říká, za kolik dní firma v průměru splácí své závazky. 

Doba obratu závazků by měla být větší nebo alespoň rovna době obratu pohledávek 

(Mrkvička, 2006; Růčková, 2008). 

 

                     
   

             
    (2.20) 

 

2.1.3 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů shrnuje veškeré rozborové postupy a kombinuje je. Jejím 

cílem je vyjádřit celkovou finanční situaci a výkonnost podniku jedním číslem. Je 

vhodná pro rychlé srovnání podniků, slouţí jako orientační podklad, rozhodně ale 

nenahradí detailnější finanční analýzu (Růčková, 2008).  

Altmanovo Z-Score 

Je bankrotním modelem, coţ znamená, ţe pomocí něj můţeme stanovit, zda se podnik 

blíţí k bankrotu. Pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze se Z-

Score vyjadřuje rovnicí (Růčková, 2008): 

 

                                                     (2.21) 

 

Proměnné x1 – x5 jsou dány následujícími poměry (Knápková, 2010): 

 

    
                                

             
    

    
                 

             
    

    
    

             
    

(2.22) 
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Pokud je výsledek Z-Score menší neţ 1,2, je moţné, ţe firma zbankrotuje. Pokud je 

jeho hodnota větší neţ 2,9, hovoří se o firmu s uspokojivou finanční situací, které 

bankrot nehrozí. Jestliţe je výsledek mezi uvedenými hodnotami, jedná se o tzv. šedou 

zónu a nelze určit, jestli je firma úspěšná a nebo jestli jí hrozí bankrot (Růčková, 2008). 

Index důvěryhodnosti IN05 

IN05 patří také mezi bankrotní modely. Byl vytvořen přímo pro české prostředí a 

spočítá se podle vzorce 2.23 (Synek a kol., 2009).   

 

                                                  (2.23) 

 

Proměnné x1 – x5 jsou podle vzorců (Synek a kol., 2009): 

 

    
             

           
    

    
    

               
    

    
    

             
    

    
      

             
    

    
             

                                            
    

(2.24) 

 

Pokud je hodnota ukazatele IN05 menší neţ 0,9, podnik s pravděpodobností 86% spěje 

k bankrotu. Pokud je větší neţ 1,6, s 67% pravděpodobností podnik tvoří hodnotu. 

Výsledky mezi těmato dvěma hodnotami znamenají, ţe se podnik nachází v tzv. šedé 

zóně a nelze určit, zda-li tvoří hodnotu a nebo spěje k bankrotu (Synek a kol., 2009). 
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2.2 Regresní analýza 

Při měření či pozorování nezávisle proměnné veličiny, označované x, a závisle 

proměnné veličiny, označované y, zjišťujeme, ţe mezi x a y existuje závislost. Při 

opakovaném měření hodnoty závisle proměnné y při nastavené hodnotě nezávisle 

proměnné x však nedosáhneme vţdy stejných výsledků, coţ je způsobeno různými 

náhodnými vlivy a neuvaţovanými činiteli, tzv. „šumem“ (Kropáč, 2009). 

 

Regresní analýza řeší několik úloh týkajících se pozorování a měření těchto dvou 

veličin. Dle Synka (2009) z řady pozorování můţeme: 

 Stanovit model závislosti  - model regrese je stanoven pomocí matematických 

funkcí. Podle počtu nezávisle proměnných se modely nazývají jednoduchá 

regresní závislost, popř. vícenásobná regrese. 

 Odhadnout parametry regresní funkce – pomocí metody nejmenších čtverců. 

 Posoudit kvalitu stanovené regresní funkce – pomocí výpočtu koeficientů a 

indexů korelace a determinace. Spolehlivost regresních funkcí lze i testovat. 

 Provádět regresní odhady – odhadujeme hodnotu závisle proměnné tak, ţe 

dosadíme hodnotu nezávisle proměnné do zjištěné regresní funkce. 

2.2.1 Regresní funkce  

Funkce η(x; β1, β2, .., βn), která se nazývá regresní funkcí, je funkcí nezávisle proměnné 

x a obsahuje neznámé parametry β1, β2, .., βn, které se nazývají regresními koeficienty. 

Vyrovnání dat regresní funkcí je učiněno v okamţiku, kdy pro ně určíme regresní 

funkci. Nalezení vhodné regresní funkce a jejích koeficientů pro zadaná data je úlohou 

regresní analýzy (Kropáč, 2009). 

 

Existuje více typů regresních funkcí, tato práce se bude zaobírat pouze regresní 

přímkou, parabolou a exponenciálou. V souvislosti s nimi bude popsána metoda 

nejmenších čtverců a linearizující transformace.  

Regresní přímka 

Regresní přímka je nejjednodušší případ regresní úlohy. Je dána funkcí η(x) = β1+ β2x. 

Aby mohla být určena, je nutno v prvé řadě stanovit hodnoty odhadů parametrů β1 a β2, 

které se značí b1 a b2 (Kropáč, 2009; Hindls a kol., 2004). 
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K tomu se uţívá metody nejmenších čtverců, která spočívá v určování parametrů b1 a 

b2 za podmínky, aby součet čtverců odchylek naměřených hodnot yi od hodnot ηi na 

regresní přímce byl minimální. Odhady koeficientů regresní přímky pro zadaná data 

určíme vypočtením první parciální derivace funkce S(b1, b2) = ∑     –    –      
  

    

podle proměnných b1, b2 a poloţíme je rovny nule. Po jejich úpravě na soustavu 

normálních rovnic a vyjádření koeficientů b1 a b2 získáváme vzorce na jejich vypočtení 

(Kropáč, 2009; Hindls a kol., 2004). 

 

Směrnicí regresní přímky je regresní koeficient b2, který představuje přírůstek závisle 

proměnné y, který připadá na jednotkový přírůstek nezávisle proměnné x. Dle výsledku 

metody nejmenších čtverců se spočítá následovně (Synek a kol., 2009): 

 

    
 ∑       ∑    ∑   

 
   

 
   

 
   

 ∑   
  

     ∑   
 
     

   (2.25) 

 

Průsečík regresní přímky s osou y určuje regresní koeficient b1. Je to konstanta, která se 

se změnou nezávisle proměnné x nemění (Synek a kol., 2009).  

 

    
∑   

  ∑     ∑    ∑     
 
   

 
   

 
   

 
   

 ∑   
  

     ∑   
 
     

    (2.26) 

 

Druhou moţností, jak spočítat koeficienty b1 a b2 jsou vzorce, vzniklé také z metody 

nejmenších čtverců, ve kterých se vyskytují výběrové průměry  ̅ a  ̅, které představují 

průměrnou hodnotu proměnné x a y (Kropáč, 2009). 

 

    
∑        ̅ ̅ 

   

∑   
    ̅  

   

    (2.27) 

 

     ̅      ̅    (2.28) 
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Regresní parabola 

Funkce regresní paraboly má tvar η = β1+ β2x + β3x
2
. I v tomto případě se počítá 

s podmínkou metody nejmenších čtverců a proto je postup na zjišťování hodnot odhadů 

koeficientů β1, β2 a β3 analogický jako u hledání odhadů u regresní přímky s tím 

rozdílem, ţe logicky v tomto případě budou normální rovnice tři, nikoli dvě jako tomu 

bylo u předchozího regresního modelu. Po jejich úpravě získáváme následující rovnice 

vedoucí k zjištění hodnot koeficientů b1, b2 a b3 (Hindls a kol., 2004): 

 

∑          ∑      ∑  
 

 

   

 

   

 

   

    

∑        ∑      ∑  
     ∑  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

    

∑  
       ∑  

     ∑  
     ∑  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

    

 

(2.29) 

Z rovnice regresní paraboly se dá také stanovit optimální hodnota nezávisle proměnné 

x. Tato hodnota se zjistí tak, ţe první derivace paraboly se poloţí rovna nule, vyjádří se 

x a dosadí. Tímto postupem se zjistí minimum funkce (např. minimum nákladů), či 

maximum funkce (maximální trţba) při dané vstupní hodnotě x (Hindls a kol., 2004). 

Regresní exponenciála 

Parametry regresní exponenciály nejsou lineární, proto se zde metoda nejmenších 

čtverců neprovádí. Řešení bývá zdlouhavé a nemusí být jednoznačné. Jednodušším 

řešením je převod na lineární funkci, tzv. linearizující transformace. Ta spočívá 

v tom, ţe pomocí logaritmů, převrácením hodnot apod. se vytvoří takový tvar regresní 

funkce, ţe uţ se metoda nejmenších čtverců bude moci pouţít (Hindls a kol., 2004).  

 

Rovnice exponenciální regresní funkce je        
   . K získání lineárních parametrů 

je nutno tuto rovnici logaritmicky transformovat na tvar η = ln β1 + β2x a poté jiţ lze 

pokračovat stejně jako v případě lineární regrese (Hindls a kol., 2004). 
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Normální rovnice, z jejichţ řešení se získají hodnoty odhadů β1 a β2, jsou zveřejněny ve 

vzorci 2.35. Spočtené odhady se následně dosadí do logaritmicky transformovaného 

tvaru funkce a po odlogaritmováni vznikne rovnice regresní exponenciály (Hindls a 

kol., 2004). 

 

∑      
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∑       

 

   

      ∑  

 

   

   ∑  
 

 

   

   

(2.30) 

 

2.2.2 Volba regresní funkce 

V dřívější kapitole bylo zmíněno, ţe jedním z úkolů regresní analýzy je posouzení 

kvality zvolené regresní funkce, čili zjištění, jak dobře funkce vystihuje závislost mezi 

nezávisle proměnnou x a závisle proměnnou y a jak intenzivně zvolená regresní funkce 

k zadaným datům přilehá (Kropáč, 2009). 

 

V této práci budou kvality zvolených regresních funkcí hodnoceny pomocí indexu 

determinace.  

Index determinace 

Index determinace se spočítá podle vzorce (Kropáč, 2009): 

 

    
  ̂

  
    (2.31) 

 

Čitatel a jmenovatel zlomku ve vzorci 2.31 jsou   ̂   
 

 
 ∑   ̂    ̅   

     

a     
 

 
 ∑       ̅   

   . Sy představuje rozptyl empirických hodnot y (skutečně 

zjištěných) a Sη rozptyl (teoretický) vyrovnaných hodnot η (Hindls a kol., 2004). 

 

V případě funkční závislosti nabývá tento index hodnoty 1, v opačném případě, tedy 

absolutní nezávislosti, nabývá hodnoty 0. Čím blíţe je hodnota indexu jedné, tím je 
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závislost silnější a regresní funkcí dobře vystiţena, naopak, čím blíţe je hodnota indexu 

determinace nule, tím je závislost slabší a zvolená regresní funkce méně výstiţná. 

(Hindls a kol., 2004) 

2.3 Časové řady 

Časovou řadou se rozumí posloupnost věcně a prostorově srovnatelných dat, která jsou 

uspořádána tak, jak šla za sebou z časového hlediska. Běţně se s nimi setkáváme 

v nejrůznějších oblastech ţivota. Časovou řadou je například vývoj počtu obyvatel, 

vývoj ceny určitého produktu a podobně. (Hindls a kol., 2004; Kropáč, 2009) 

2.3.1 Dělení časových řad 

Základní dělení časových řad je podle rozhodného časového hlediska na časové řady 

(Hindls a kol., 2004; Kropáč, 2009; Synek a kol., 2009):  

 Intervalové - V těchto řadách se vyskytují tzv. intervalové ukazatele, jejichţ 

velikost závisí na délce sledovaného intervalu. Lze pro ně tvořit součty. 

Charakterizují, kolik jevů, věcí, událostí v určitém intervalu vzniklo, popř. 

zaniklo. Intervaly v dané časové řadě musí být stejně dlouhé, jinak by docházelo 

ke zkreslení. V praxi jsou intervalovou časovou řadou např. počet sňatků za rok, 

roční trţba a jiné. 

 Okamţikové – Tyto časové řady jsou sestavovány z ukazatelů, které 

charakterizují počet jevů k určitému okamţiku. Řady tohoto typu se nesčítají, ale 

provádí se nad nimi výpočet chronologického průměru. V praxi jsou 

okamţikovou časovou řadou např. počet zaměstnanců ke konci období, stav 

zásob k počátku nebo konci období a jiné. 

2.3.2 Grafické znázornění časové řady 

Z grafického znázornění časové řady lze posoudit, jaký je a bude její vývoj. Rozdílný 

způsob grafického znázorňování se pouţívá pro časové řady intervalové a pro časové 

řady okamţikové (Kropáč, 2009). 

 

Intervalové časové řady se mohou graficky znázorňovat následujícími způsoby (Kropáč, 

2009): 
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 Sloupkovými grafy – hodnoty časové řady jsou znázorněny obdélníky, jejichţ 

základny odpovídají délkám intervalů a výšky hodnotám časové řady v daném 

intervalu. 

 Hůlkovými grafy – hodnoty časové řady jsou vynášeny ve středech 

jednotlivých intervalů jako úsečky. 

 Spojnicovými grafy – hodnoty časové řady jsou znázorněny ve středech 

příslušných intervalů jako body a jsou spolu spojeny úsečkami. 

 

Okamţikové časové řady se znázorňují pouze spojnicovými grafy (Kropáč, 2009).  

2.3.3 Charakteristiky časových řad 

Tato kapitola se bude věnovat základním charakteristikám časových řad, díky kterým je 

moţno získat o časových řadách více informací.  

 

K základním charakteristikám se řadí diference, tempo růstu, průměrné tempo růstu a 

průměry hodnot (Hindls a kol., 2004).  

Průměr časové řady 

Průměr časové řady patří k nejjednodušším charakteristikám a počítá se odlišně pro 

řadu intervalovou a pro řadu okamţikovou. (Kropáč, 2009) 

 

V případě, ţe se jedná o intervalovou časovou řadu, se průměr počítá jako aritmetický 

průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech podle vzorce (Kropáč, 2009): 

 

   
 

 
 ∑  

 

   

    

 

(2.32) 

V případě okamţikové časové řady se průměr nazývá chronologickým průměrem. 

Pokud se jedná o časovou řadu, kde je délka mezi jednotlivými časovými okamţiky 

stejná počítá se tzv. neváţený chronologický průměr a to podle vzorce (Kropáč, 2009): 
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(2.33) 

První diference 

První diference je nejjednodušší charakteristikou popisující vývoj časové řady. 

Vyjadřuje přírůstky, popř. úbytky hodnoty časové řady. Vypočteme je jako rozdíl dvou 

po sobě jdoucích hodnot (Kropáč, 2009; Hindls a kol., 2004): 

 

                    

 
(2.34) 

O kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za interval, vyjadřuje charakteristika 

nazývaná průměr prvních diferencí. Ta se spočítá podle vzorce (Kropáč, 2009): 

 

     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

      

   
    (2.35) 

 

Ze vzorce je zřejmé, ţe hodnota průměru závisí pouze na první a poslední hodnotě 

ukazatele časové řady, proto má tato charakteristika smysl pouze v případě, ţe se časová 

řada vyvíjí monotónně a nestřídá se uvnitř zkoumaného intervalu růst s poklesem 

(Kropáč, 2009).  

Tempa růstu 

Tempo růstu či poklesu hodnot charakterizují koeficienty růstu, které říkají, kolikrát se 

zvýšila, popř. sníţila hodnota časové řady v daném období oproti období 

předcházejícímu. Počítáme je jako poměr dvou hodnot časové řady jdoucích 

bezprostředně po sobě (Kropáč, 2009): 

 

       
  

    
    (2.36) 

 

Také z koeficientů růstu se počítá průměr. Průměrný koeficient růstu se určuje jako 

geometrický průměr a vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za časový interval 

(Kropáč, 2009): 
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    ̅̅ ̅̅ ̅̅   √
  
  

   

    (2.37) 

 

Stejně jako v případě průměru prvních diferencí je ze vzorce zřejmé, ţe hodnota 

průměrného koeficientu růstu závisí pouze na hodnotě prvního a posledního ukazatele 

časové řady. Proto má interpretace této charakteristiky smysl pouze v případě, ţe má 

časová řada monotónní vývoj (Kropáč, 2009).  

2.3.4 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady mohou být dekomponovány na jednotlivé sloţky, ve kterých se 

dají snadněji zjistit zákonitosti chování časové řady. U některých řad se nemusejí 

vyskytovat všechny sloţky. Hodnoty časové řady vyjádřit rovnicí (Kropáč, 2009): 

 

                      (2.38) 

 

Sloţky časové řady jsou tedy následující (Hindls a kol., 2004): 

 Ti Trend - dlouhodobý vývoj hodnoty analyzovaného ukazatele v čase. Můţe 

být rostoucí, klesající, popř. konstantní.  

 Si Sezónní sloţka - odchylka od trendové sloţky, která se pravidelně opakuje a 

vyskytuje se u časových řad s periodicitou kratší nebo rovnu jednomu roku. 

Příčiny sezónních změn mohou být různé, např. změny ročních období, 

společenské zvyklosti (výplata mezd, svátky, dovolené apod.). 

 Ci Cyklická sloţka - odchylka od trendové sloţky v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s periodicitou delší neţ jeden rok. Můţe mít i jiných příčin 

neţ klasický ekonomický cyklus, např. demografické nebo inovační cykly.  

 ei Náhodná sloţka - veličina, kterou nelze ţádnou funkcí času popsat, je 

sloţkou, která zbývá po vyloučení trendu, sezónní a cyklické sloţky. Pokud lze 

počítat s tím, ţe jejím zdrojem jsou drobné a vzájemně nezávislé příčiny, můţe 

se její chování popsat pravděpodobnostně.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř hlavních částí. V té první je představena analyzovaná 

společnost, její činnost, organizační struktura a konkurence v rámci České republiky. 

V druhé části se práce zabývá analýzou vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů, 

konkrétně likvidit, rentabilit, ukazatelů zadluţenosti, aktivity a souhrnných ukazatelů a 

jeho srovnáním s vývojem a stavem v konkurenčních společnostech. Zdroji pro analýzy 

jsou účetní výkazy společností (Přílohy č. 1 – 6). Ve třetí části je na vybraných 

ukazatelích za pomocí regresní analýzy provedeno vyrovnání dat regresní funkcí a 

vypočtena prognóza pro následující účetní období. Poslední částí je celkové zhodnocení 

finanční situace společnosti na základě jiţ provedených analýz.  

3.1 Představení společnosti 

Tato práce se bude věnovat finanční analýze české rodinné společnosti ALBA-METAL, 

spol. s r.o., která na trhu v oblasti kovovýroby figuruje uţ více neţ 20 let (ALBA-

METAL, 2013). 

3.1.1 Obecné údaje  

Následující informace byly převzaty z Výroční zprávy společnosti (ALBA-METAL, 

2013). Logo společnosti je zobrazeno na Obrázku 1. 

 

Obchodní firma:   ALBA-METAL, spol. s r.o. 

Sídlo:     Mlýnská 459, 691 46  Ladná 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

IČ:     46964321 

DIČ:     CZ46964321  

Rozhodující předmět činnosti: Zámečnictví 

Datum vzniku společnosti:  14. července 1992 

Počet zaměstnanců v r. 2012:  134 
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Obrázek 1: Logo společnosti (Zdroj: ALBA, 2014b) 

 

3.1.2 Předmět podnikání  

Společnost se zabývá zpracováváním tvarovaného drátu pro automobilový průmysl, 

který se dále pouţívá především do autosedaček, ale také jako součást pedálů, táhel a 

úchytů. Vývojová a sériová výroba je realizována pro téměř 30 typů automobilů 

světových značek, nejen osobních, ale i autobusů a uţitkových vozů. Společnost je 

drţitelem certifikátů ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 (ALBA, 

2014a; ALBA, 2014c).  

 

Výrobní hala společnosti je vybavena moderními stroji na ohýbání, rovnání, dělení, 

svařování a povrchovou úpravu drátů. K měření a kontrole šablon, polotovarů i 

hotových výrobků pouţívá technologické oddělení 3D měřící rameno, které je 

obsluhováno speciálním softwarem (ALBA, 2014a).  

 

Doplňkově se ALBA-METAL věnuje ještě nákladní dopravě a pronajímání party stanů 

(ALBA-METAL, 2013). 

 

V současné době se společnost dělí na dvě základní výrobní divize (ALBA-METAL, 

2013; ALBA, 2014c): 

 Drátěné výztuţe – divize zabývající se výrobou přes 250 typů drátěných 

výztuţí, drátovými lakovacími systémy a automobilovými drátěnými rámy. 

 Nástrojárna – divize zabývající se výrobou nástrojů pro druhou divizi a 

údrţbou strojního vybavení v celé společnosti. 
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Na počátku sledování, v roce 2008, se společnost dělila ještě na další dvě výrobní 

divize, které nebyly moc výdělečné, proto jejich činnost ALBA-METAL, spol. s r.o. 

postupem času redukovala a soustředila se pouze na nejperspektivnější drátěné výztuţe, 

které se společně s nástrojárnou v roce 2012 staly jedinými výrobními divizemi 

(Benešová, 2014). 

3.1.3 Komunikace se zákazníky 

Společnost nabízí flexibilitu a dobrou komunikaci, naslouchá potřebám a poţadavkům 

svých zákazníků nejen v oblasti inovativního designu výrobků. Společně s nimi 

navrhuje nejefektivnější výrobní postupy směřující k dosaţení co nejvyšší uţitné 

hodnoty výrobku (ALBA, 2014b).  

3.1.4 Organizační struktura  

Organizační struktura společnosti je znázorněna na Obrázku 2, kde zkratky znamenají 

následující (Benešová, 2014): 

 PVJ – představitel vedení pro jakost. 

 SAA – správce areálu administrativní. 

 PVE – představitel vedení pro ţivotní prostředí. 

 

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti (Zdroj: ALBA-METAL, 2013) 
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3.1.5 Konkurence v ČR 

Společnost ALBA-METAL není jediným tuzemským producentem drátěných výztuţí 

do automobilů. Jejími konkurenty v rámci České republiky jsou ASV výrobní druţstvo 

a KARSIT HOLDING, s.r.o (Benešová, 2014). 

 

ASV výrobní druţstvo sídlí v Solnici. Společnost se v rámci své činnosti, především pro 

potřeby automobilového průmyslu, zaměřuje na výrobu drátěných dílů a výrobků 

z drátu, tváření plechu a trubek, soustruţení a práškové lakování. Společnost má 

přibliţně 150 zaměstnanců (ASV výrobní druţstvo, 2014).  

 

Společnost KARSIT, zaměstnávající přibliţně 450 lidí, má sídlo v Jaroměři a v rámci 

ČR vlastní 4 výrobní závody, jejichţ činností je výroba dílů a komponent pro 

automobilový průmysl. Konkrétně se jedná o lisované, montované, lakované a 

svařované díly, kovové kostry sedadel, výfuky. Společnost se také věnuje zpracovávání 

drátu (KARSIT HOLDING, S.R.O., 2013).  

3.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

V tomto oddílu se práce bude věnovat výsledkům analýz jednotlivých skupin ukazatelů. 

Veškeré výpočty, o kterých se bude pojednávat, byly podle vzorců nacházejících se 

v teoretické části této práce provedeny v programu, který je přílohou této bakalářské 

práce a bude podrobněji popsán v její návrhové části. Výsledky analyzované společnosti 

budou srovnány s výsledky konkurenčních společností zjištěných na základě jejich 

účetních výkazů (Přílohy č. 3 – 6).  

 

Zdrojem dat pro tyto analýzy byly rozvahy a výkazy zisku a ztráty ALBA-METAL, 

spol. s r.o. z let 2008 – 2012 (Přílohy č. 1 a 2). Jelikoţ společnost podléhá povinně 

auditu a bude mít konečné účetní výkazy aţ v červnu 2014, nebylo moţné s daty z roku 

2013 pracovat. Předběţná rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro tento rok není přesná, 

změny budou především vyplývající ze vztahu k dceřiné společnosti ALBAform Inc 

(Benešová, 2014).  

 

Bohuţel není přesně známo, jaká poloţka bude změněna a o kolik, tudíţ by nemělo 

smysl na základě těchto nepřesných dat hodnotit finanční situaci společnosti.  
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3.2.1 Likvidita 

V tomto oddílu budou zveřejněny hodnoty jednotlivých likvidit společnosti ALBA-

METAL, konkrétně běţné likvidity, pohotové likvidity a okamţité likvidity.  

 

 

Graf 1: Běţná likvidita v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Běţná likvidita, stejně jako další dva stupně likvidity, by v časové řadě měla být stabilní 

a nijak zvlášť se nevychylovat. V Grafu 1 je vidět, ţe to je zde víceméně splněno, vyjma 

prvního zkoumaného roku. Pro tento ukazatel se doporučuje nabývat hodnot 1,5 – 2,5. 

Běţná likvidita společnosti ALBA-METAL toto splňuje ve všech sledovaných letech, 

kromě roku 2009, kdy horní hranici doporučeného intervalu mírně převyšovala.  

 

Tabulka 1: Běţná likvidita - konkurence (Vlastní zpracování) 

Běžná likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 1,0892 1,3322 1,6744 1,7526 1,9927 

ASV  1,9501 2,5149 1,5544 1,4363 1,2957 

ALBA-METAL 1,6775 2,5753 2,3037 2,4055 2,1701 

 

Z Tabulky 1 lze vyčíst, ţe hodnota běţné likvidity konkurenční společnosti KARSIT 

s kaţdým rokem roste, nicméně doposud nedosáhla takové výše, jako je tomu u 
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společnosti ALBA-METAL. V případě ASV Solnice běţná likvidita v posledních dvou 

sledovaných letech dokonce opustila interval doporučených hodnot.  

 

 

Graf 2: Pohotová likvidita v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Pohotová likvidita má obecně doporučeny hodnoty 1,0 – 1,5. Graf 2 ukazuje, ţe kromě 

roku 2008 se ukazatel v tomto intervalu opravdu pohybuje a navíc jeho hodnotu 

můţeme povaţovat za stabilní. 

 

Tabulka 2: Pohotová likvidita - konkurence (Vlastní zpracování) 

Pohotová likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 0,8483 1,0803 1,3098 1,412 1,6385 

ASV  0,9721 1,2148 0,8754 0,7585 0,5108 

ALBA-METAL 0,9592 1,3828 1,4776 1,4495 1,3763 

 

Na základě dat z Tabulky 2 se dá říci, ţe vývoj pohotových likvidit konkurenčních 

společností kopíruje vývoj jejich běţných likvidit, přičemţ hodnota ukazatele v případě 

společnosti KARSIT v roce 2012 převýšila hodnotu pohotové likvidity ALBA-METAL, 

spol. s r.o. a zároveň překročila horní hranici doporučeného intervalu. I v tomto případě 

to vypadá, ţe ASV výrobní druţstvo má pravděpodobně v posledních letech s likviditou 

problémy.   
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Graf 3: Okamţitá likvidita v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

V Grafu 3 je vidět, ţe okamţitá likvidita se v prvním a posledním sledovaném roku 

pohybuje pod doporučenými hodnotami, které jsou 0,2 – 0,5, coţ značí sníţenou 

schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky z peněz v pokladně a na 

bankovních účtech.  V tomto případě se o stabilní hodnotě likvidity nedá hovořit.  

 

Tabulka 3: Okamţitá likvidita - konkurence (Vlastní zpracování) 

Okamžitá likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 0,5086 0,6064 0,9688 1,0579 1,2715 

ASV  0,1356 0,2531 0,0568 0,0160 0,0076 

ALBA-METAL 0,1313 0,2847 0,3102 0,2165 0,1887 

 

Okamţité likvidity konkurenčních společností, uvedené v Tabulce 3, jsou ve 

sledovaných letech aţ na jedinou výjimku mimo doporučené hodnoty, ukazatel 

společnosti KARSIT je převyšuje a v případě ASV Solnice je jeho hodnota niţší.  

3.2.2 Rentabilita 

V tomto oddílu jsou vyobrazeny grafy vývoje hodnot ukazatelů rentability, konkrétně 

rentability celkového vloţeného jmění, rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a 

rentability trţeb.  
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Graf 4: ROI v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Rentabilita celkového vloţeného jmění (ROI) nedosahuje v letech 2008 – 2012 

uspokojivých hodnot, coţ je zřejmé z Grafu 4. Doporučuje se ale, aby trend byl 

rostoucí, coţ je v případě ROI nepochybně splněno. 

 

Tabulka 4: ROI - konkurence (Vlastní zpracování) 

ROI    2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [%] -3,2637 1,1823 -1,8848 -0,6987 -3,5895 

ASV   [%] 5,7138 1,8892 5,1463 10,2635 3,6731 

ALBA-METAL   [%] 2,5354 3,9146 3,5491 4,6447 7,2532 

 

V Tabulce 4 jsou zobrazeny hodnoty ukazatele ROI konkurenčních společností i 

ALBA-METAL. Společnost KARSIT měla provozní výsledek hospodaření vyjma roku 

2009 záporný, tudíţ v těchto letech vychází záporně i rentabilita. Výrobní druţstvo 

ASV je na tom s rentabilitou celkového vloţeného jmění dobře, v některých letech 

v tomto ohledu dokonce vykazovalo lepších výsledků neţ analyzovaná společnost 

ALBA-METAL. Nejvyšší hodnoty ROI dosáhlo ASV Solnice v roce 2011, kdy bylo ve 

výši 10,2635 %. 
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Graf 5: ROA v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

V Grafu 5 je vidět, ţe ukazatel Rentabilita aktiv (ROA) společnosti ALBA-METAL 

splňuje doporučení v tom, ţe jeho hodnota, mimo drobný pokles v roce 2010, 

meziročně roste. ROA byla na počátku sledovaného období ve výši 0,6161 % a 

v posledním roce jiţ měla hodnotu 3,7412 %. Průměrně rostla v kaţdém roce o  

0,7813 %.   

 

Tabulka 5: ROA - konkurence (Vlastní zpracování) 

ROA   2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [%] -7,4553 10,5406 8,4694 1,4707 6,1952 

ASV   [%] 3,2061 0,5802 1,5600 6,3252 1,7752 

ALBA-METAL   [%] 0,6161 1,3305 1,2251 2,2360 3,7412 

 

Na základě dat z Tabulky 5 lze vyhodnotit následující: Výsledek hospodaření za účetní 

období společnosti KARSIT je v roce 2008 záporný, tudíţ i rentabilita aktiv. V dalších 

letech KARSIT nabýval uspokojivých hodnot tohoto ukazatele, vyšších neţ v případě 

ALBA-METAL, bohuţel však hodnoty spíše klesají. ROA ASV Solnice byla ve třech 

sledovaných letech vyšší neţ u analyzované společnosti, ale také nemá rostoucí trend.  
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Graf 6: ROE v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Také rentabilita vlastního kapitálu (ROE) analyzované společnosti, zakreslená v Grafu 

6, má rostoucí trend. Hodnota se ve sledovaném období 2008 – 2012 vyvinula  

z 2,3082 % aţ na 12,4967 %, přičemţ průměrně vzrůstala o 2,5471 % za rok.  

 

Tabulka 6: ROE - konkurence (Vlastní zpracování) 

ROE   2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [%] -17,9967 18,0715 14,8254 2,2745 8,9193 

ASV   [%] 4,7379 0,7612 2,8553 12,4249 3,1089 

ALBA-METAL   [%] 2,3082 3,7794 3,7953 7,6241 12,4967 

 

ROE obou konkurenčních společností, které jsou uveřejněny v Tabulce 6, nemají 

jednoznačně rostoucí vývoj, nicméně v některých letech dokázaly svojí hodnotou 

převýšit rentabilitu vlastního kapitálu ALBA-METAL. V posledním sledovaném roce je 

na tom ale analyzovaná společnost nejlépe.  
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Graf 7: ROS v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

V Grafu 7 je vidět, ţe ukazatel Rentabilita trţeb (ROS) ALBA-METAL, spol. s r.o. 

také, vyjma roku 2010, kdy došlo k poklesu, neustále roste a to průměrně o 0,9765 % za 

rok. Z počátečního stavu 2,0887 %, který byl na počátku analyzovaného období, 

vzrostla v roce 2012 aţ na hodnotu 5,9949 %.  

 

Tabulka 7: ROS - konkurence (Vlastní zpracování) 

ROS    2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [%] -3,4820 1,2907 -2,6441 -1,1335 -5,7520 

ASV   [%] 4,0692 1,5007 3,6085 7,4541 2,4365 

ALBA-METAL   [%] 2,0887 3,5089 3,1150 4,0998 5,9949 

 

Na základě dat z Tabulky 7 lze říci, ţe jedinou interpretovatelnou hodnotou ROS 

společnosti KARSIT je ta z roku 2009 ve výši 1,2907 %, o které se dá říci, ţe je i 

vzhledem k výsledkům ostatních dvou společností nízká. Ve třech letech byla rentabilita 

trţeb ASV výrobního druţstva vyšší neţ v případě ALBA-METAL, spol. s r.o., ale nedá 

se hovořit o trendu, jelikoţ monotónnost grafu její časové řady se za sledované období 

dvakrát změnila.  
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3.2.3 Zadluţenost 

Hodnoty ukazatelů zadluţenosti ALBA-METAL, spol. s r.o. jsou uvedeny 

v následujících grafech. Konkrétně se práce věnovala celkové zadluţenosti, míře 

zadluţenosti a úrokovému krytí.  

 

 

Graf 8: Celková zadluţenost v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Ukazatel celková zadluţenost, jehoţ vývoj je zakreslen v Grafu 8, se ve všech letech 

pohybuje ve vysokých aţ rizikových hodnotách, v posledních dvou letech se jeho 

hodnota stabilizovala ve výši kolem 70 %.  

 

Tabulka 8: Celková zadluţenost - konkurence (Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost  2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [%] 58,1660 41,2944 35,7079 34,4684 29,9156 

ASV   [%] 32,3306 23,7777 45,2643 48,8896 42,8012 

ALBA-METAL   [%] 73,1535 64,6453 67,4109 70,1883 69,3922 

 

Obě konkurenční společnosti nejsou tolik zadluţené, coţ se dá tvrdit na základě dat 

z Tabulky 8. KARSIT meziročně hodnotu celkové zadluţenosti sniţuje, v posledním 

sledovaném roce aţ na necelých 30 % a ASV Solnice si v posledních třech letech drţí 

výši zadluţenosti mezi 42-49 %.  
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Graf 9: Míra zadluţenosti v letech 2008-2012 (Vlastní zpracování) 

 

Z Grafu 9 se dá vyčíst, ţe míra zadluţenosti v letech 2008 – 2012 víceméně kopíruje 

vývoj předešlého ukazatele, celkové zadluţenosti. Nemá jednoznačný trend. Průměrně 

za sledované období byla výši 2,2753, coţ opět potvrzuje, ţe společnost hospodaří 

především z cizích zdrojů.  

 

Tabulka 9: Míra zadluţenosti - konkurence (Vlastní zpracování) 

Míra zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 1,4041 0,708 0,6251 0,5331 0,4307 

ASV  0,4778 0,3120 0,8285 0,9604 0,7496 

ALBA-METAL 2,7407 1,8363 2,0884 2,3932 2,3179 

 

Tabulka 9 také potvrzuje, ţe konkurenční společnosti se oproti společnosti ALBA-

METAL méně zadluţují. Míra zadluţenosti společnosti KARSIT se, stejně jako celková 

zadluţenost, meziročně stále sniţuje. Ukazatel ASV výrobního druţstva nemá 

jednoznačný vývoj, ale drţí se pod hranicí hodnoty 1.  
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Graf 10: Úrokové krytí v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty úrokového krytí se pohybují v pozitivních hodnotách, coţ je vidět v Grafu 10. 

Výpočet tohoto ukazatele říká, ţe dluhové zatíţení, které společnost má, je únosné. Zisk 

ve sledovaném období vţdy převýšil úroky. Doporučované hodnotě 5 se společnost 

v roce 2010 přiblíţila a v roce 2012 jí mírně překonala.  

 

Tabulka 10: Úrokové krytí - konkurence (Vlastní zpracování) 

Úrokové krytí 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT -3,6347 1,9532 -14,2031 -3,8085 -19,8987 

ASV  4,6453 2,5559 8,0584 14,9770 4,5077 

ALBA-METAL 1,7171 2,4333 4,9047 4,1201 5,0190 

 

Data pro následující hodnocení jsou zapsána v Tabulce 10. Úrokové krytí společnosti 

KARSIT je mimo roku 2009, kdy zisk téměř dvakrát převýšil úroky, záporné, jelikoţ 

byl záporný provozní výsledek hospodaření. ASV Solnice v tomto ohledu většinou 

vykazuje lepších výsledků neţ je tomu u společnosti ALBA-METAL.  

3.2.4 Aktivita 

Následují grafy, které ukazují vývoj hodnot ukazatelů aktivity, konkrétně obratu 

celkových aktiv a dob obratu zásob, pohledávek a závazků.  
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Graf 11: Obrat celkových aktiv v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Minimální doporučovaná hodnota pro obrat celkových aktiv je 1. Toto doporučení 

společnost splňuje ve všech sledovaných letech, coţ je zřejmé z Grafu 11. Nejlépe na 

tom společnost v tomto ohledu byla v letech 2008 a 2012, kdy hodnota obratu 

celkových aktiv dosáhla maxima 1,21.  

 

Tabulka 11: Obrat celkových aktiv - konkurence (Vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 0,94 0,92 0,71 0,62 0,62 

ASV  1,40 1,26 1,43 1,38 1,51 

ALBA-METAL 1,21 1,12 1,14 1,13 1,21 

 

Na základě údajů z Tabulky 11 se dá říci, ţe z konkurenčních společností je na tom lépe 

ASV výrobní druţstvo Solnice, které mělo obrat celkových aktiv vyšší neţ 1, a zároveň 

vyšší neţ ALBA-METAL, spol. s r.o., ve všech sledovaných obdobích. Naopak 

KARSIT  tuto hodnotu v ţádném roce nepřekročil.  
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Graf 12: Doba obratu zásob v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Ukazatel Doba obratu zásob říká, kolik dní v průměru trvá, neţ se zásoby promění na 

jinou formu aktiv, jako výrobky prodají a jako zásoby znovu nakoupí. Dle odborné 

literatury by doba obratu zásob měla být co nejkratší. Trend vývoje tohoto ukazatele, 

který je zakreslen v Grafu 12, je v tomto ohledu pozitivní. Meziročně se doba obratu 

zásob sniţovala o přibliţně 5 a půl dne. V roce 2012 docházelo k obratu zásob 

nejrychleji a to v průměru za 65 dní.  

 

Tabulka 12: Doba obratu zásob – konkurence (Vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob  2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [den] 51,42 38,36 59,87 60,91 53,83 

ASV   [den] 59,36 69,88 52,20 54,14 59,66 

ALBA-METAL   [den] 87,48 102,84 73,45 82,90 65,01 

 

Z Tabulky 12 je zřejmé, ţe oběţná aktiva ALBA-METAL, spol. s r.o. jsou vázána ve 

formě zásob více dní, neţ je tomu v případě konkurenčních společností. V průměru za 

sledované období to bylo přibliţně 59 dní v případě ASV výrobního druţstva, 53 dní 

v případě KARSIT a 82 dní v případě ALBA-METAL.  
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Graf 13: Doba obratu pohledávek v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Pomocí ukazatele doba obratu pohledávek se zjišťuje, za jak dlouho platí průměrně 

zákazníci společnosti své závazky vůči ní.  Dle Grafu 13 se dá říci, ţe ve sledovaném 

období se tento ukazatel pohyboval v intervalu 94,70 – 106,93 dní. Je zde zřejmé, ţe po 

roce 2009, kdy zákazníci platili nejrychleji, došlo v následujících dvou letech k nárůstu 

hodnoty ukazatele a následně k jejímu sníţení v posledním sledovaném roce.  

 

Tabulka 13: Doba obratu pohledávek - konkurence (Vlastní zpracování) 

Doba obratu pohledávek  2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [den] 72,51 72,15 55,99 63,31 55,76 

ASV   [den] 50,77 51,69 62,93 59,30 38,25 

ALBA-METAL   [den] 100,83 94,70 103,81 106,93 97,26 

 

Pohledávky se konkurenčním společnostem obrací, mění na hotovost, dříve neţ 

společnosti ALBA-METAL, coţ je zřejmé z Tabulky 13. KARSIT průměrně inkasuje 

za 64 dní a ASV za 53 dní. ALBA-METAL měla v období 2008 – 2012 průměrnou 

hodnotu doby obratu pohledávek ve výši 101 dní.   
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Graf 14: Doba obratu závazků v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Doba obratu závazků říká, za kolik dní v průměru splácí společnost své závazky. 

V Grafu 14 je vidět, ţe společnost dostává svým závazkům rok od roku dříve. Ţádoucí 

je, aby byla doba obratu závazků větší nebo alespoň rovna době obratu pohledávek. 

Toto je ve všech sledovaných letech splněno.  

 

Tabulka 14: Doba obratu závazků - konkurence (Vlastní zpracování) 

Doba obratu závazků  2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT   [den] 217,08 156,66 171,49 194,04 164,25 

ASV   [den] 70,03 63,31 84,43 89,27 85,19 

ALBA-METAL   [den] 194,47 179,45 164,15 150,80 142,50 

 

V Tabulce 14 je vidět, za kolik dní v průměru platí společnosti své závazky. V průměru 

za sledované období 2008 – 2012 to bylo 79 dní v případě ASV a 181 v případě 

KARSIT. Analyzovaná společnost ALBA-METAL za toto období platila průměrně za 

166 dní. Co se týká vývoje hodnoty ukazatele, nedá se v případě konkurenčních 

společností hovořit o trendu, jelikoţ se u nich meziročně střídá růst s poklesem. 

3.2.5 Souhrnné ukazatele 

V tomto oddíle jsou zobrazeny grafy vývoje hodnot souhrnných ukazatelů Indexu 

důvěryhodnosti IN05 a Altmanova Z-Score.  
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Graf 15: IN05 v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Vývoj souhrnného ukazatele IN05 je znázorněn v Grafu 15. Tento ukazatel měl ve 

sledovaném období rostoucí trend, přičemţ v prvním roce se jeho hodnota nachází pod 

šedou zónou, coţ znamená, ţe společnost pravděpodobně spěla k bankrotu. Tento 

neuspokojivý výsledek byl způsoben ekonomickou krizí a především recesí 

automobilového průmyslu, do kterého směřují výrobky společnosti. Hned v dalším roce 

se však situace zlepšila, ukazatel se dostal do intervalu hodnot leţících v šedé zóně, 

kaţdým rokem se jeho hodnota zvyšovala, přesto se stále, vzhledem k příslušnosti 

výsledků do jiţ zmiňované zóny, nedá jednoznačně určit, jak na tom společnost 

souhrnně je. 

 

Tabulka 15: IN05 - konkurence (Vlastní zpracování) 

IN05 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 0,2877 0,7687 0,0919 0,7023 -0,1739 

ASV  1,3197 1,2395 1,2612 1,7338 1,1099 

ALBA-METAL 0,7572 0,9332 0,9717 1,0022 1,1304 

 

V Tabulce 15 jsou uvedeny hodnoty ukazatele IN05 společnosti ALBA-METAL i obou 

konkurenčních společností. Jediným rokem, kdy má ukazatel IN05 vypovídací hodnotu 

pro společnost KARSIT, je 2009. V jiných letech výsledky zkresluje záporná hodnota 
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provozního výsledku hospodaření. V tomto roce se dá říci, ţe společnost 

pravděpodobně spěla k bankrotu. ASV výrobní druţstvo se kromě roku 2011, kdy jí 

podle ukazatele IN05 bankrot nehrozil, vţdy nacházela v pásmu šedé zóny. Hodnoty 

indexu důvěryhodnosti jsou v případě ASV, mimo poslední sledovaný rok, vyšší, neţ je 

tomu u společnosti ALBA-METAL.  

 

 

Graf 16: Z-Score v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Altmanovo Z-Score, jehoţ vývoj je zachycen v Grafu 16, nemělo ve sledovaném období 

tak jednoznačný trend jako Index důvěryhodnosti a ani v jednom roce se jeho hodnota 

nedostala z intervalu, kam náleţí výsledky, které nelze spolehlivě interpretovat. Přesto 

ale platí to, co u IN05, v roce 2008 byla hodnota ukazatele nejniţší, ponejvíce z důvodu 

ekonomické krize. 

 

Tabulka 16: Z-Score - konkurence (Vlastní zpracování) 

Z-Score 2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT 1,5316 1,8387 1,7930 1,9035 2,0404 

ASV  2,7001 2,9220 2,2866 2,3217 2,3803 

ALBA-METAL 1,9072 2,0909 2,0031 1,9775 2,1257 
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Na základě dat z Tabulky 16 se dá říci, ţe také v tomto případě je jediným skutečným 

výsledkem ukazatele Z-Score společnosti KARSIT  ten z roku 2009, tentokrát náleţící 

do šedé zóny, tedy ho nelze spolehlivě interpretovat. ASV se dle tohoto ukazatele 

pohybuje u horní hranice šedé zóny, kterou v roce 2009 dokonce překročilo. Hodnoty 

Z-Score má společnost ASV opět vyšší neţ ALBA-METAL, spol. s r.o. 

3.2.6 Výsledek hospodaření za účetní období 

Jako poslední bude v grafu zobrazen vývoj poloţky Výsledek hospodaření za účetní 

období (EAT). 

 

 

Graf 17: EAT v letech 2008-12 (Vlastní zpracování) 

 

Z Grafu 17 lze vyčíst jasný rostoucí trend výsledku hospodaření ALBA-METAL, spol. 

s r.o. Společnost ve všech sledovaných letech hospodařila se ziskem, který se kaţdým 

rokem zvyšoval a to z 590 tisíc Kč aţ na 3821 tisíc Kč. Na nízkých hodnotách v prvních 

letech má určitě vliv jiţ zmiňovaná ekonomická krize a růst této poloţky potvrzuje 

zvyšující se výkonnost společnosti.  
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Tabulka 17: EAT - konkurence (Vlastní zpracování) 

EAT   2008 2009 2010 2011 2012 

KARSIT [tisíc Kč] -123911 147754 124136 22945 99322 

ASV  [tisíc Kč] 1749 281 1214 6018 1549 

ALBA-METAL [tisíc Kč] 590 1004 1048 2279 3821 

 

V Tabulce 17 je vidět rozdíl mezi výsledky hospodaření společnosti ALBA-METAL a 

konkurence. Ukazatele EAT společností KARSIT ani ASV nemají jednoznačný trend, 

střídá se u nich růst s poklesem. KARSIT vykazuje (mimo rok 2008) vysokých zisků, 

coţ je dáno tím, ţe oproti ostatním dvěma společnostem má mnohem větší majetek.   

3.3 Prognóza vývoje vybraných ekonomických ukazatelů 

V tomto oddílu bude provedeno vyrovnání časových řad vybraných ekonomických 

ukazatelů společnosti ALBA-METAL a vyslovena prognóza jejich budoucího vývoje.  

 

Microsoft Excel, v jehoţ prostředí byl vytvořen program pro kalkulaci hodnot 

jednotlivých ukazatelů a ve kterém se nachází data společnosti, dokáţe sám řešit 

regresní analýzu, přičemţ pracuje na principech, které byly popsány v teoretické části 

této práce. Je schopen určit rovnici regresní funkce, tu zakreslit do grafu a spočítat 

index determinace. Díky tomu, ţe je známá funkce, lze snadno dopočítat prognózy pro 

následující roky. Práce s tímto softwarem je efektivní a jednoduchá, proto ho bude pro 

potřeby této analýzy vyuţito.  

 

Pro vyrovnávání dat a prognózování byly vybrány následující ukazatele: 

 Okamţitá likvidita - hodnota ukazatele klesala a v posledním sledovaném roce 

se dostala mimo interval doporučených hodnot.  

 Rentabilita celkového vloţeného jmění (ROI) – hodnota ROI rok od roku 

roste, ale stále se nedostala přes hranici 12%, která obecně znamená dobrou 

situaci. 

 Celková zadluţenost – analýza vývoje ukazatele odhalila, ţe společnost je 

vysoce zadluţena.  
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 Doba obratu pohledávek a Doba obratu závazků – hodnoty doby obratu 

pohledávek kolísají, zatímco doba obratu závazků rok od roku klesá. Rozdíl 

mezi oběma ukazateli se zmenšuje. 

 Index důvěryhodnosti IN05 - prozatím hodnota IN05 neopustila interval šedé 

zóny. 

 Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) – společnost byla ve 

sledovaném období vţdy v zisku a jeho hodnota meziročně roste. 

 

V případě těchto ukazatelů je, s ohledem na zjištěné skutečnosti, prognóza budoucího 

vývoje uţitečná buď za  účelem odhalení moţné budoucí problémové situace a 

následného návrhu opatření, která by jí pomohla předejít, a nebo za účelem zjištění, 

zda-li je moţné, ţe se hodnota ukazatele v následujícím období dostane přes 

doporučenou hodnotu, popř. přes hranici šedé zóny.  

3.3.1 Okamţitá likvidita 

Z ukazatelů likvidit byla pro regresní analýzu a predikci zvolena okamţitá likvidita, 

jejíţ časová řada má v jednotlivých letech charakteristiky, které jsou zobrazeny 

v Tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Časová řada okamţité likvidity – charakteristiky (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

y 0,1313 0,2847 0,3102 0,2165 0,1887 

1di(y)   0,1534 0,0255 -0,0938 -0,0278 

ki(y)   2,1679 1,0896 0,6978 0,8716 

 

Průměrná hodnota ukazatele ve sledovaném období byla 0,2263, coţ znamená lehce nad 

spodní doporučenou hranicí. Vzhledem k tomu, ţe tato časová řada nemá monotónní 

vývoj, interpretace průměrných hodnot první diference a koeficientu růstu nemá smysl. 

 

V zbytku oddílu bude provedena regresní analýza ekonomického ukazatele Okamţitá 

likvidita. 
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Graf 18:Vyrovnání ukazatele Okamţitá likvidita (Vlastní zpracování) 

 

Data nejvíce vyrovnává regresní parabola y = -0,0344x
2
 + 0,2111x - 0,0285. Index 

determinace nabývá hodnoty I
2
 = 0,7997, tedy říká, ţe tato regresní funkce vystihuje 

zadaná data a predikuje budoucí vývoj s 79,97% vhodností. Vyrovnání dat touto funkcí 

je znázorněno v Grafu 18. 

 

Pro predikci hodnoty ukazatele okamţité likvidity v roce 2013 je nutno dosadit x = 6, 

čili hodnotu pořadí budoucího roku v časové řadě, do rovnice regresní paraboly: 

 

 ̂                                            

 

Predikce pro rok 2013 je, ţe okamţitá likvidita bude mít hodnotu -0,0003, coţ je velmi 

nepravděpodobné. Vyrovnání dat vhodně jinou regresní funkcí není moţné, jelikoţ 

hodnoty jejich indexů determinace jsou zanedbatelné. Proto se přistoupí k redukci 

vstupních dat a regresní analýza se provede pouze na roky 2009 – 2012. V roce 2008 

probíhala ekonomická krize, coţ se promítlo téměř na všech ukazatelích, konkrétně u 

okamţité likvidity byla hodnota jednou tolik niţší, neţ tomu posléze bylo v roce 

následujícím.  
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Graf 19: Vyrovnání ukazatele Okamţitá likvidita - bez r. 2008 (Vlastní zpracování) 

 

Zadaná data nejvhodněji vystihuje regresní exponenciála y = 0,3651e
-0,159x

 s indexem 

determinace 78,52 %. Vyrovnání je znázorněno v Grafu 19. Pro odhad hodnoty 

okamţité likvidity v roce 2013 se dosadí x = 5 do rovnice regresní funkce. 

 

 ̂                               

 

Takovým způsobem konstruovaná regresní funkce prognózuje, ţe okamţitá likvidita 

v roce 2013 bude mít, za předpokladu zachování stejných podmínek, jako tomu bylo ve 

sledovaném období, hodnotu 0,1649. Pro rok 2014 se dá dle trendu prognózovat další 

pokles hodnoty ukazatele. Tyto výsledky by se nedaly povaţovat za uspokojivé, jelikoţ 

by opět došlo k poklesu schopnosti uhradit závazky z krátkodobého finančního majetku 

společnosti.  

3.3.2 Rentabilita celkového vloţeného jmění (ROI) 

Z jednotlivých druhů rentabilit byla pro regresní analýzu zvolena rentabilita celkového 

vloţeného jmění (ROI). Časová řada tohoto ukazatele má charakteristiky, které jsou 

zveřejněny v následující Tabulce 19. 
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Tabulka 19: Časová řada ROI - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

y [%] 2,5354 3,9146 3,5491 4,6447 7,2532 

1di(y) [%]   1,3792 -0,3656 1,0956 2,6085 

ki(y)     1,544 0,9066 1,3087 1,5616 

 

Průměrná hodnota ROI ve sledovaném období byla 4,3794 %. Hodnota ukazatele 

průměrně meziročně rostla o 1,1794 %, přičemţ průměrné tempo růstu bylo 1,3005. 

 

Následuje regresní analýza ukazatele Rentability celkového vloţeného jmění, bude se 

predikovat hodnota ukazatele v roce 2013.  

 

 

Graf 20: Vyrovnání ukazatele ROI (Vlastní zpracování) 

 

Vstupní data nejlépe vyrovnává, s indexem determinace ve výši 90,48 %, regresní 

parabola y = 0,28x
2
 – 0,6634x + 3,2896. Situace, kdy jsou data vyrovnána, je 

znázorněna v Grafu 20. Pro výpočet ROI v roce 2013 se do rovnice regresní funkce 

dosadí x = 6. 

 

 ̂                                      
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V případě, ţe podmínky, jako byly během sledovaného období, budou i pro další rok 

nezměněny, bude v roce 2013 výše rentability celkového vloţeného jmění 9,2892. 

Tento výsledek by byl vzhledem k dosavadnímu růstu pravděpodobný a pro společnost 

přijatelný vzhledem k tomu, ţe hodnota rentability opět vzrostla a navíc se stále 

přibliţuje intervalu, ve kterém leţí výsledky, které se posuzují jako dobré. 

S přihlédnutím k trendu se dá predikovat nárůst hodnoty ROI i v roce 2014. 

3.3.3 Celková zadluţenost 

Dále bude regresní analýza provedena na ekonomický ukazatel Celková zadluţenost. 

Charakteristiky jeho časové řady jsou uvedeny v následující Tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Časová řada celkové zadluţenosti - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

y [%] 73,1535 64,6453 67,4109 70,1883 69,3922 

1di(y) [%]   -8,5082 2,7656 2,7774 -0,7961 

ki(y)     0,8837 1,0428 1,0412 0,9887 

 

Průměrná hodnota celkové zadluţenosti ve sledovaném období byla 68,9580 %, coţ 

značí vysoký podíl cizích zdrojů a vysokou zadluţenost. Časová řada tohoto ukazatele 

nemá monotónní vývoj, tudíţ nemá smysl interpretovat průměry ostatních 

charakteristik. 
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Graf 21: Vyrovnání ukazatele Celková zadluţenost (Vlastní zpracování) 

 

K vyrovnání dat je nejvhodnější funkcí regresní parabola y = 1,1026x
2
 – 6,8134x + 

77,27, která má však hodnotu indexu determinace pouze I
2
 = 0,4321. Graf 21 

znázorňuje situaci, kdy je ukazatel vybranou funkcí vyrovnán.  

 

Hodnoty tohoto ukazatele meziročně kolísají a neexistuje ţádná matematická funkce, 

která by dokázala vhodně popsat jejich trend, tudíţ nemá smysl prognózovat budoucí 

vývoj celkové zadluţenosti pomocí dosazení do regresní paraboly. Jako prognóza pro 

následující roky, za předpokladu, ţe nedojde ke změně podmínek, se dá tedy povaţovat 

průměrná hodnota ukazatele za období, čili celková zadluţenost ve výši 68,9580 %. 

3.3.4 Doba obratu pohledávek 

Z ukazatelů aktivity bude regresní analýza provedena na ukazatel Doba obratu 

pohledávek a následně na ukazatel Doba obratu závazků. Časová řada doby obratu 

pohledávek je charakterizována tak, jak je uvedeno v následující Tabulce 21. 
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Tabulka 21: Časová řada DOP - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

y [den] 100,83 94,70 103,81 106,93 97,26 

1di(y) [den]   -6,13 9,11 3,12 -9,66 

ki(y)     0,9392 1,0962 1,0301 0,9096 

 

V průměru ve sledovaném období hradili zákazníci společnosti své závazky za 101 dní. 

V časové řadě se střídá růst s poklesem, tudíţ nemá smysl interpretovat průměr 

ostatních charakteristik, které závisí pouze na hodnotě prvního a posledního ukazatele 

v časové řadě. 

 

 

Graf 22: Vyrovnání ukazatele Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

 

Data z dostupných funkcí nejlépe vystihuje regresní parabola, která je daná rovnicí  

y = -0,9328x
2
 + 6,1069x + 92,643. Index determinace v tomto případě je pouze  

I
2
 = 0,1535. Takové vyrovnání je znázorněno v Grafu 22.  
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prognóza je pravděpodobná za předpokladu, ţe podmínky, které byly během 

sledovaného období, zůstanou stejné. 

3.3.5 Doba obratu závazků 

Jak je jiţ zmíněno výše, nyní se přistoupí k regresní analýze doby obratu závazků. 

Časová řada tohoto ukazatele v období 2008 – 2013 má charakteristiky, které jsou 

zobrazeny v Tabulce 22. 

 

Tabulka 22: Časová řada DOZ - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

y [den] 194,47 179,45 164,15 150,80 142,50 

1di(y) [den]   -15,02 -15,30 -13,34 -8,30 

ki(y)     0,9228 0,9147 0,9187 0,9450 

 

Společnost v analyzovaném období průměrně splácela své závazky za 166 dní. Trend 

doby obratu závazků je v období 2008 – 2012 klesající, tudíţ se dá říci, ţe v těchto 

letech se hodnota ukazatele průměrně meziročně sniţovala o 12,9919 dní s průměrným 

tempem poklesu 0,9252.  

 

 

Graf 23: Vyrovnání ukazatele Doba obratu závazků (Vlastní zpracování) 

 

194,47 

179,45 

164,15 

150,80 

142,50 

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

2008 2009 2010 2011 2012

[den] 

Doba obratu závazků [den] Regresní exponenciála



62 

 

Rozloţení dat je s vhodností 99,48 % vystiţeno regresní exponenciálou s rovnicí  

y = 209,76e
-0,08x

. Vyrovnání dat je znázorněno v Grafu 23. Predikce pro následující rok 

se vypočte dosazením x = 6 do rovnice, která určuje regresní exponenciálu.  

 ̂                               

 

Za předpokladu, ţe se nezmění podmínky ve společnosti, hodnota doby obratu závazků 

pravděpodobně v roce 2013 klesne na přibliţně 130 dní, čili i v dalším roce by 

společnost měla udrţet situaci, kdy doba obratu závazků převyšuje dobu obratu 

pohledávek. Pro rok 2014 je, vzhledem k trendu, pro dobu obratu závazků prognózován 

další pokles. 

3.3.6 Index důvěryhodnosti IN05 

Nyní se přistoupí k regresní analýze souhrnného ukazatele IN05. Charakteristiky jeho 

časové řady jsou znázorněny v Tabulce 23.  

 

Tabulka 23: Časová řada IN05 - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

y 0,7572 0,9332 0,9717 1,0022 1,1304 

1di(y)   0,1760 0,0385 0,0305 0,1282 

ki(y)   1,2324 1,0413 1,0314 1,1279 

 

Časová řada má rostoucí trend. Průměrná hodnota ukazatele v letech 2008 – 2012 

náleţela do tzv. šedé zóny, měla hodnotu 0,9590 a rostla meziročně v průměru o 0,0933 

tempem růstu 1,1053.  
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Graf 24: Vyrovnání ukazatele IN05 (Vlastní zpracování) 

 

Data lze s 91,34% vhodností vystihnout regresní přímkou, která je daná rovnicí y = 

0,0815x + 0,7144. Pomocí ní se bude odhadovat prognóza hodnoty pro rok 2013 a to 

tak, ţe se dosadí x = 6. Situace, kdy jsou data vyrovnána regresní přímkou, je 

znázorněna v Grafu 24. 

 

 ̂                            

 

Pokud zůstanou zachovány podmínky jako během sledovaného období, bude v roce 

2013 pravděpodobně hodnota indexu důvěryhodnosti 1,2034. Vypadá to, ţe se ani 

v příštím roce společnost nedostane z tzv. šedé zóny, kdy se nedá jednoznačně určit, 

jestli společnosti hrozí bankrot, či nehrozí. Vzhledem k trendu vývoje dat se pro rok 

2014 dá predikovat další nárůst hodnoty ukazatele.  

3.3.7 Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 

Jako poslední bude vyrovnána poloţka Výsledek hospodaření za účetní období. 

Charakteristiky její časové řady jsou uvedeny v Tabulce 24. 
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Tabulka 24: Časová řada EAT - charakteristiky (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

y 590 1004 1048 2279 3821 

1di(y)   414 44 1231 1542 

ki(y)   1,7017 1,0438 2,1746 1,6766 

 

Časová řada má rostoucí trend, přičemţ hodnota poloţky rostla průměrně o 808 tisíc Kč 

za rok s průměrným koeficientem růstu 1,5953. Průměrná výše zisku ve sledovaném 

období 2008 – 2012 byla 1748 tisíc Kč.  

 

 

Graf 25: Vyrovnání poloţky EAT (Vlastní zpracování) 

 

Data nejvhodněji vystihuje regresní parabola o rovnici y = 245,93x
2
 – 701,87x + 1148,8 

s indexem determinace I
2
 = 0,9812. Situace, kdy jsou data touto funkcí vyrovnána, je 

znázorněna v Grafu 25. Pro prognózu výše zisku v roce 2013 je nutno dosadit x = 6 do 

rovnice vybrané regresní funkce, čili paraboly.  

 

 ̂                                         
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Pokud nedojde ke změně podmínek ve společnosti, je pravděpodobné, ţe hodnota zisku 

v roce 2013 bude 5 791,06 tisíc Kč. Takový výsledek by byl pro společnost jistě 

pozitivním, jelikoţ by došlo k dalšímu výraznému zvýšení zisku. Další zvýšení zisku se 

dá, vzhledem k dosavadnímu trendu, prognózovat i pro rok 2014. 

3.4 Celkové zhodnocení 

Na základě analýz a srovnání, která byla provedena v předešlých částech této práce, 

bude nyní zhodnocena společnost ALBA-METAL a její vývoj nejprve z pohledu 

jednotlivých skupin ukazatelů a následně stručně jako celek.  

 

Vývoj běţné a pohotové likvidity má v případě analyzované společnosti stejné znaky. 

V krizovém roce 2008, měl na nízké hodnoty ukazatelů vliv fakt, ţe aktiva společnosti 

byla toho roku financována krátkodobými cizími zdroji, jinak řečeno byla zadluţena, 

nejvíce v rámci analyzovaných let. Mimo něj je hodnota ukazatele víceméně stabilní a 

především se nachází v intervalu obecně doporučovaných hodnot, coţ se nedá říci o 

konkurenčních společnostech, jejichţ výše běţné a pohotové likvidity se v kaţdém roce 

výrazně mění, nedosahují takových hodnot jako ALBA-METAL a navíc jsou mnohdy 

mimo doporučený interval. V oblasti okamţité likvidity je analyzovaná společnost opět 

v lepší situaci neţ konkurence, která se kromě jediného roku pohybuje mimo 

doporučení. V roce 2012 se s okamţitou likviditou, která od roku 2010 klesala, mimo 

doporučené hodnoty dostala i ALBA-METAL, spol. s r.o. Toto bylo způsobeno velkou 

převahou krátkodobých cizích zdrojů nad krátkodobým finančním majetkem, jehoţ 

výše a podíl na celkovém majetku v posledních dvou sledovaných letech navíc značně 

poklesl. Regresní analýza napovídá tomu, ţe i v následujícím roce dojde u okamţité 

likvidity k dalšímu poklesu.  

 

Veškeré analyzované rentability společnosti ALBA-METAL, na rozdíl od konkurence, 

od počátku do konce sledování rostly, coţ bylo důsledkem především neustále a 

významně rostoucí hodnoty poloţek provozního výsledku hospodaření a výsledku 

hospodaření za účetní období. Konkurenční společnosti však mnohokrát v oblasti 

rentability vykazovaly vyšší hodnoty. Z pohledu ROE a ROS byla ALBA-METAL, 

spol. s r.o. v posledním sledovaném roce 2012 ze všech tří společností nejúspěšnější. 

Nejméně úspěšně, na základě srovnání s konkurencí, dosahuje společnost zisku pomocí 
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aktiv. Regresní analýza, která byla provedena na ukazatel ROI, prognózuje nárůst 

hodnoty ukazatele i v následujících obdobích, vzhledem k podobnému tvaru křivek 

grafů lze uvaţovat, ţe totéţ bude platit i pro ostatní rentability. 

 

Analýza zadluţenosti prozrazuje, ţe ALBA-METAL, spol. s r.o. je vysoce zadluţená. 

73% celková zadluţenost z roku 2008 byl pro sledované období maximem a 

v posledních dvou letech se situace ustálila na hodnotě přibliţně 70 %. Vývoj tohoto 

ukazatele je znázorněním změny podílu cizích zdrojů v celkových pasivech. Obě 

konkurenční společnosti jsou oproti tomu zadluţeny pouze průměrně. Regresní analýza 

prognózuje ukazateli celkové zadluţenosti pro rok 2013 mírný pokles. Analýza míry 

zadluţenosti odhalila, ţe cizí zdroje analyzované společnosti více neţ dvakrát převyšují 

vlastní kapitál. U obou konkurenčních společností je tomu naopak. Růst a pokles 

hodnoty míry zadluţenosti je opět shodný s růstem, popř. poklesem výše podílu cizího 

kapitálu v celkových pasivech společnosti. Ve všech sledovaných letech zisk ALBA-

METAL převýšil úroky, trend vývoje byl rostoucí, coţ bylo zapříčiněno ponejvíce 

růstem hodnoty provozního výsledku hospodaření. V roce 2012 dosáhlo úrokové krytí 

hodnoty 5, coţ je obecně doporučovaná minimální hodnota. Jedna z konkurenčních 

společností v tomto ohledu vykazovala vyšších výsledků, nicméně v posledním 

sledovaném roce byla méně úspěšná.  

 

Na základě analýzy ukazatelů aktivity se dá říci, ţe ALBA-METAL váţe své finanční 

prostředky v aktivech déle neţ konkurence, nicméně doporučovanou hodnotu 1 u obratu 

celkových aktiv společnost ve všech letech překročila a zásoby byly v posledním roce 

přeměněny v hotovost a znovu naskladněny dříve, neţ tomu bylo na počátku sledování, 

coţ bylo zapříčiněno tím, ţe došlo k sníţení podílu zásob na celkovém majetku 

podniku. Další sniţování jiţ není nutné, jelikoţ doba obratu zásob je v posledním roce 

srovnatelná s dobou obratu zásob u konkurence a ta se dá povaţovat za optimální pro 

druh zásob, které analyzovaná společnost vlastní. Zákazníci společnosti hradili svoje 

závazky v průměru o více jak měsíc později neţ konkurenčním společnostem, coţ je 

dáno zejména delší dobou splatnosti, kterou společnost ALBA-METAL svým 

zákazníkům poskytuje. Ona samotná svým závazkům dostávala rok od roku dříve, 

srovnatelně s jedním konkurentem, zatímco druhý hradil v průměru ještě o polovinu 



67 

 

rychleji. Regresní analýze byla podrobena doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků za účelem zjistit, jak se budou tyto dva ukazatele vyvíjet a jestli společnosti 

v nejbliţších letech nehrozí převýšení doby obratu závazků dobou obratu pohledávek a 

tudíţ riziko druhotné platební neschopnosti, coţ se v závěru nepotvrdilo. 

 

Jelikoţ hodnoty obou analyzovaných souhrnných ukazatelů přísluší do tzv. šedé zóny, 

nelze je spolehlivě interpretovat. Totéţ platí i pro konkurenci. Regresní analýza 

aplikovaná na graf indexu důvěryhodnosti predikuje v dalších obdobích růst tohoto 

ukazatele a tedy přibliţování se k hodnotám, které znamenají situaci, kdy společnosti 

pravděpodobně bankrot nehrozí.  

 

Souhrnně se dá říci, ţe provedené analýzy neodhalily ţádné váţné problémy ve finanční 

situaci ALBA-METAL, spol. s r.o. Byť je v některých ohledech, ve srovnání 

s konkurenčními společnostmi, méně úspěšná, je schopná dostát svým závazkům, 

zhodnocovat vloţené prostředky a především tvořit zisk, který se meziročně neustále 

zvyšuje. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole, návrhové části práce, bude nejprve podrobně popsán program, který byl 

vytvořen za účelem zjednodušení analýzy jednotlivých ukazatelů, jíţ se zabývá třetí 

kapitola této bakalářské práce, a který je tímto doporučen k dalšímu uţívání i 

analyzované společnosti ALBA-METAL, spol. s r.o. Dále zde budou zveřejněny návrhy 

na zlepšení finančních výsledků společnosti, které byly vytvořeny na základě výstupů 

z jiţ provedených analýz.  

4.1 Program pro kalkulaci vybraných ekonomických ukazatelů 

Součástí této bakalářské práce je program, který byl vytvořen v prostředí Microsoft 

Excel současně za pouţití programovacího jazyku Visual Basic for Application (VBA).  

Tento program byl konstruován tak, aby co nejvíce pomohl při posuzování vybraných 

ekonomických ukazatelů, kterou se tato práce zabývá, a dále poslouţil i společnosti 

ALBA-METAL ke sledování, jak se tyto ekonomické ukazatele vyvíjejí v dalších 

letech.  

 

Tento program počítá hodnoty vybraných ukazatelů, jeţ byly analyzovány v praktické 

části této práce, ale i některých dalších. Konkrétně vykalkuluje všechny tři stupně 

likvidity, čtyři typy rentability, celkovou zadluţenost, míru zadluţenosti, úrokové krytí, 

obrat celkových aktiv, obraty a doby obratu zásob, pohledávek a závazků a také 

souhrnné ukazatele IN05 a Z-Score, a to na základě vstupních dat, která se ručně zadají 

do jednoho z listů. Hodnoty těchto ukazatelů a také poloţky výkazu zisku a ztráty 

Provozní výsledek hospodaření a Výsledek hospodaření za účetní období zakreslí 

program jako časovou řadu do grafů a spočítá její charakteristiky, první diferenci, 

koeficient růstu, jejich průměry a průměrnou hodnotu ukazatele za období. Pro 

snadnější hodnocení je u kaţdého grafu, vyjma grafů popisující vývoj výsledků 

hospodaření, vytvořeno tlačítko otevírající formulář, ve kterém jsou uvedeny 

doporučené hodnoty pro daný ukazatel, klíč k interpretaci, popř. jiné důleţité informace. 
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Hned při otevření souboru je uţivatel přivítán uvítacím formulářem, který je zobrazen 

na Obrázku 3. Po kliknutí na tlačítko „Vstupte“ je automaticky přesměrován na úvodní 

list, kde se nachází stručný popis programu a instrukce pro práci s ním. 

 

 

Obrázek 3: Uvítací formulář (Vlastní zpracování) 

  

Na listu „Vstupní údaje“ se nachází prostor pro ruční zadání dat a tři tlačítka. První 

tlačítko „Přidat nový rok“ po svém stisknutí přidává sloupec pro zadání dat nového roku 

a současně maţe data roku nejstaršího. Např. z výchozí pozice zobrazené na Obrázku 4 

je po jednom stisknutí tohoto tlačítka program nastaven k analýze roků 2009 – 2013.  

Další tlačítko výběr ukazatelů je vhodno pouţít v případě, ţe uţivatel nechce zkoumat 

všechny dostupné ukazatele. Po kliknutí na něj se otvírá formulář (Obrázek 5), kde lze 

označit ty skupiny ukazatelů, které mají být zanalyzovány. Po stisknutí tlačítka „Ukaţ 

poloţky“ se tento formulář zavírá a poloţky, které je v rozvaze nebo výkazu zisku a 

ztrát nutno doplnit, se zvýrazní. Toto zaručuje úsporu času a námahy uţivatele při 

zadávání vstupních dat. Poslední tlačítko „Zrušit výběr“ ruší zvýraznění, které vzniklo 

po práci s předchozím popisovaným tlačítkem a vrací tak formát tabulky s daty do 

původního stavu, přičemţ zadaná data samozřejmě zůstávají.  
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Obrázek 4: List vstupních dat a pomocná tlačítka (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 5: Formulář výběru ukazatelů (Vlastní zpracování) 

 

Po zadání dat si je jiţ moţno prohlédnout časové řady ukazatelů a jejich charakteristiky. 

Přehled jednotlivých skupin ukazatelů je vţdy na samostatném listu, ve kterém je 

nahoře umístěna tabulka, která zahrnuje hodnoty všech analyzovaných ukazatelů dané 

skupiny, pod ní grafy znázorňující vývoj hodnoty ukazatele ve sledovaném období a na 

pravé straně od kaţdého grafu tabulky s charakteristikami časové řady. Náhled listu je 

zveřejněn na Obrázku 6. Jak jiţ bylo zmíněno, součástí kaţdého grafu je tlačítko 
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„Doporučení“, popř. v případě souhrnných ukazatelů „Informace“, po jehoţ stlačení se 

objeví formulář obsahující informace usnadňující interpretaci získaných výsledků.  

 

 

Obrázek 6: Vzhled listu skupiny ukazatelů (Vlastní zpracování) 

 

4.2 Návrhy na zlepšení  

Při posuzování vybraných ekonomických ukazatelů ALBA-METAL, spol. s r.o. nebyly 

odhaleny ţádné skutečnosti, které by více či méně ohroţovaly existenci společnosti a 

naopak byla provedenými analýzami prokázána spíše zvyšující se výkonnost a 

zlepšující se finanční situace společnosti. Pokud se její situace a způsob řízení nějak 

zásadně nezmění, měla by společnost bez větších problémů existovat a úspěšně 

fungovat i nadále. Na tomto místě budou uvedeny návrhy, které by měly zajistit 

společnosti ještě další zlepšení v oblastech, které tato práce zkoumala. 

 

Jediným ukazatelem, o kterém se dá říci, ţe nesplňuje obecná doporučení na svou 

minimální výši a dokonce i predikce nasvědčuje tomu, ţe jeho hodnota bude i nadále 

klesat, je okamţitá likvidita. Uspokojivá je taková situace, kdy kaţdá 1 Kč 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrů je pokryta alespoň 20 haléři z peněz 

v hotovosti a na účtech. Krátkodobý finanční majetek společnosti ALBA-METAL 

krátkodobé cizí zdroje z tohoto pohledu pokrývá nedostatečně a za předpokladu, ţe se 

nic výrazně nezmění, je bude dle prognózy v budoucnu pokrývat ještě méně. Toto ale 

v konečném důsledku není problémem. Dle informací od ekonoma společnosti, vlastní 
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ALBA-METAL kontokorentní bankovní účet a tudíţ z něj můţe čerpat i více peněz, neţ 

sama vlastní. Není tedy nutno výši krátkodobého finančního majetku za cenu optimální 

okamţité likvidity nijak navyšovat. 

 

Ukazatel obrat celkových aktiv byl ve všech analyzovaných letech vyšší, neţ je 

minimální doporučovaná hranice 1 a tím pádem se dá říci, ţe společnost vyuţívá 

veškerého svého majetku efektivně. Nicméně protoţe hodnota tohoto ukazatele pro 

společnost ALBA-METAL doporučovanou hodnotu nijak výrazně nepřevyšuje a 

obecně platí, ţe čím je hodnota vyšší, tím lépe, bylo by uţitečné obrat celkových aktiv a 

tím i efektivnost vyuţívání majetku ještě zvýšit. Je tedy doporučeno prověřit, jestli 

nejsou nedostatečně vyuţívány výrobní kapacity, budovy a pozemky společnosti, popř. 

dopravní prostředky, které jsou součástí majetku ALBA-METAL, spol. s r.o. Při 

zjištění, ţe společnost vlastní i taková aktiva, by bylo vhodné popřemýšlet, zda-li je 

moţno je nějak do budoucna více zapojit do činnosti společnosti nebo zda je lze 

pronajmout. V případě zjištění, ţe je některé aktivum úplně zbytečné, bude výhodnější 

je prodat, jelikoţ taková aktiva se nepodílejí na zisku společnosti a pouze na sebe váţou 

náklady spojené s jejich údrţbou. Po provedení těchto opatření by se měly zvýšit i 

hodnoty ukazatelů rentability aktiv (ROA) a rentability celkového vloţeného jmění 

(ROI), které v současné době nejsou špatné, ale přesto výnosnost aktiv by mohla být 

vyšší a výnosnost celkového vloţeného jmění by měla být vyšší.  

 

Další oblastí, kde by mohlo dojít ke zlepšení je inkasování pohledávek. Zákazníci 

společnosti hradí své závazky s prodlením, v průměru za sledované období tomu bylo 

za necelých 101 dní, přičemţ dobu splatnosti faktur společnost (dle informací od 

ekonoma) stanovuje na 60 nebo 90 dní. Finanční prostředky ALBA-METAL, spol. s r.o. 

jsou tak zbytečně dlouho vázány v podobě pohledávek a tím pádem nemohou být dále 

investovány. S tímto souvisí i fakt, ţe společnost samotná dostává svým závazkům také 

poměrně pozdě. Doporučením k řešení této situace je zavedení jiných podmínek pro 

zákazníky. Podle slov ekonoma, v současné době poskytuje společnost skonto při platbě 

minimálně pět dnů před termínem splatnosti pouze jednomu z nich. Určitě by stálo za 

uváţení, zda-li by nebylo výhodné poskytovat ho i dalším svým zákazníkům a 

motivovat je tak k dřívějším platbám. Opačným řešením, jak dosáhnout dřívějšího 
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inkasa je zavedení dodatečných poplatků v podobě úroků z prodlení v případě plateb po 

termínu splatnosti. Tato opatření by mimo to, ţe se sníţí hodnota ukazatele doba obratu 

pohledávek, měla pomoci tomu, aby i společnost mohla dříve uhradit své vlastní 

závazky, a nebo s těmito prostředky jiným libovolným způsobem operovat.  

 

V následující Tabulce 25 je uveden příklad, kolik peněz by ALBA-METAL, spol. s r.o. 

vydělala navíc, pokud by jiţ v roce 2012 měla zavedeny úroky za pozdní platby a 

uvaţovalo se, ţe všechny faktury měly splatnost 90 dní a veškeré pohledávky byly 

placeny se zpoţděním 7 dní, coţ je průměrné prodlení vyplývající z hodnoty ukazatele 

doby obratu pohledávek z toho roku. Výše úroků v roce 2012 se řídila výhradně výší 

repo sazby zvýšené o 7 %, kterou stanovuje Česká národní banka. 

  

Tabulka 25: Příklad výše úroků z prodlení v roce 2012 (Vlastní zpracování dle: Měšec, 2013) 

2012 

Pohledávky [Kč] 32917000 

Počet dnů prodlení 7 

REPO sazba [%] 0,75 

Zvýšení [%] 7 

Úrok z prodlení [Kč] 48924,58 

 

Z takto sestaveného zadání dá se vyvodit, ţe pokud by měla společnost zavedeno 

opatření o úrocích za platby po době splatnosti jiţ v roce 2012, získala by díky ne úplně 

vzorné platební morálce svých zákazníků přibliţně 48 925 Kč jako náhradu za to, ţe 

nemohla v době po splatnosti faktury operovat s penězi, které uţ měla mít dle dohody 

k dispozici.  

 

Toto opatření by společnosti finančně pomohlo za kaţdé situace. Buď by její zákazníci 

platili tak, jak mají, jelikoţ by nechtěli hradit úroky z prodlení a ALBA-METAL, spol. 

s r.o. by tak měla své peníze tehdy, kdy je dle dohody uţ má mít, nebo by platili tak 

jako doposud a společnost by na tom vydělala prostředky, které by se při své činnosti 

nepochybně nějakým způsobem vyuţila. 
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V současné době (rok 2014) lze výši úroků z prodlení dohodnout i smluvně a není 

nutno, aby se shodovala se stanovením České národní banky, tedy výší repo sazby 

platnou pro první den pololetí, ve kterém prodlení vzniklo, zvýšenou o 8 % (Měšec, 

2013). 

 

Poslední doporučení a zároveň návrh se týká zadluţenosti. Společnost by se mohla 

dlouhodoběji zaměřit na sniţování celkové zadluţenosti alespoň na úroveň 60 %, ale 

zároveň ne na výrazně niţší hodnoty, jelikoţ ani nízká zadluţenost není pro společnost 

zdravá. Cizí zdroje financují majetek podniku téměř ze 70 % a více neţ dvakrát tak 

převyšují zdroje vlastní, coţ signalizuje vysokou zadluţenost. Díky tomu, ţe by se 

hodnota ukazatele celkové zadluţenosti sníţila, by měla mít společnost jednodušší 

pozici při budoucích ţádostech o úvěr v případě, ţe by se rozhodla pro větší investici, 

např. pro nákup nového stroje, modernizaci apod. Vzhledem k tomu, ţe společnost je 

dlouhodobě čím dál více zisková a dle prognózy by měla být i v budoucnu, se můţe na 

financování svého majetku podílet více vlastními zdroji a to právě např. za pouţití 

peněz ze zisku. Při pořizování hodnotnějších aktiv, na která nemá ALBA-METAL, spol. 

s r.o. dostatek vlastních prostředků, se společnosti doporučuje, aby porovnala, jestli by 

pro ni bylo výhodnější vzít si úvěr, a nebo si vyjednat s dodavatelem splátkový prodej.      

 

ALBA-METAL, spol. s r.o. je díky tomu, ţe na trhu funguje více neţ dvě desítky let, 

dostatečně zkušená. Při výrobě vyuţívá moderních strojů, dbá na kvalitu svých 

produktů a v neposlední řadě si váţí svých zákazníků, naslouchá jejich přáním, 

představám a poţadavkům. Vedení ALBA-METAL, spol. s r.o. dbá na finanční zdraví 

společnosti a v kombinaci s předešlým ji tak neustále správným směrem rozvíjí.  
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ZÁVĚR 

Pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy byl posouzen a prognózován vývoj 

vybraných ukazatelů likvidity, rentability, zadluţenosti, aktivity a souhrnných ukazatelů 

společnosti ALBA-METAL, spol. s r.o. Zároveň byl vytvořen program v prostředí 

Microsoft Excel, který byl při analýzách značně nápomocen. V poslední části této práce 

byly uvedeny návrhy a doporučení pro analyzovanou společnost, které by měly pomoci 

k zlepšení její finanční situace a celkové výkonnosti.  

 

ALBA-METAL, spol. s r.o. je společností, která nemá ţádné váţné finanční problémy. 

Její výsledky v oblastech, které tato práce zkoumala, se většinou rok od roku 

zlepšovaly, coţ demonstrovalo postupné uzdravování se po ekonomické krizi a 

především recesi odběratele produktů společnosti, automobilového průmyslu. Na 

zvýšení výkonnosti se nepochybně podílel i fakt, ţe společnost redukovala svoji výrobu 

a zachovala pouze nejperspektivnější divizi drátěných výztuţí. 

 

Tuto práci, stejně jako jiţ zmiňovaný program, bude mít analyzovaná společnost 

k dispozici, aby mohla uvedená doporučení posoudit, projednat a případně uvést do 

praxe.  
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: VYBRANÉ POLOŢKY Z ROZVAHY 

ALBA-METAL ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 1: Vybrané poloţky z rozvahy ALBA-METAL za období 2008 – 2012 (Vlastní zpracování dle 

ALBA-METAL, 2009; ALBA-METAL, 2010; ALBA-METAL, 2011; ALBA-METAL, 2012; ALBA-

METAL, 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z rozvahy - aktiva (v tisících Kč)       

Aktiva celkem 95763 75461 85544 101923 102134 

Dlouhodobý nehmotný majetek 848 445 376 176 135 

Dlouhodobý hmotný majetek 27505 23147 29898 31929 37193 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 1491 

Oběžná aktiva 65066 51223 54698 65989 60169 

Zásoby 27861 23719 19613 26225 22010 

Dlouhodobé pohledávky 11 11 11 11 11 

Krátkodobé pohledávky 32100 21830 27708 33815 32917 

Krátkodobý finanční majetek 5094 5663 7366 5938 5231 

  
    

  

Vybrané položky z rozvahy - pasiva (v tisících Kč)       

Pasiva celkem 95763 75461 85544 101923 102134 

Vlastní kapitál 25561 26565 27613 29892 30576 

Nerozdělený zisk minulých let 20022 20583 21537 22532 24697 

Cizí zdroje 70054 48782 57666 71538 70873 

Dlouhodobé závazky 23148 21499 20088 20275 20519 

Krátkodobé závazky 26787 9535 13962 17685 16464 

Krátkodobé bankovní úvěry 12000 10355 9782 9747 11262 

 

  



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2: VYBRANÉ POLOŢKY Z VÝKAZU ZISKU 

A ZTRÁTY ALBA-METAL ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 2: Vybrané poloţky z výkazu zisku a ztráty ALBA-METAL za období 2008 – 2012 (Vlastní 

zpracování dle ALBA-METAL, 2009; ALBA-METAL, 2010; ALBA-METAL, 2011; ALBA-METAL, 

2012; ALBA-METAL, 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč)     

Tržby za prodej zboží 2228 299 17 5482 4833 

Výkony 112408 84043 87632 108272 112388 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 112839 81121 90893 107253 114492 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1178 2765 6555 2733 4247 

Ostatní provozní výnosy 444 443 210 4288 2775 

Provozní výsledek hospodaření 2428 2954 3036 4734 7408 

Výnosové úroky 8 10 3 22 128 

Nákladové úroky 1414 1214 619 1149 1476 

Ostatní finanční výnosy 1941 1414 1102 1179 1609 

Výsledek hospodaření za účetní 
období (EAT) 590 1004 1048 2279 3821 

 

  



III 

 

PŘÍLOHA Č. 3: VYBRANÉ POLOŢKY Z ROZVAHY 

KARSIT ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 3: Vybrané poloţky z rozvahy KARSIT za období 2008 – 2012 (Vlastní zpracování dle 

KARSIT HOLDING, S.R.O., 2009; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2010; KARSIT HOLDING, S.R.O., 

2011; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2012; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z rozvahy - aktiva (v tisících Kč)       

Aktiva celkem 1662058 1401760 1465697 1560143 1603204 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 302 

Dlouhodobý hmotný majetek 355161 309135 349532 354103 368560 

Dlouhodobý finanční majetek 305743 378822 327907 378351 402543 

Oběžná aktiva 992377 713789 787058 825737 829935 

Zásoby 219444 134955 171373 160491 147538 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 309481 253801 160278 166806 152849 

Krátkodobý finanční majetek 463452 324932 455407 498440 529548 

  
    

  

Vybrané položky z rozvahy - pasiva (v tisících Kč)       

Pasiva celkem 1662058 1401760 1465697 1560143 1603204 

Vlastní kapitál 688522 817610 837318 1008803 1113567 

Nerozdělený zisk minulých let 454285 290376 438131 561067 581654 

Cizí zdroje 966752 578849 523369 537757 479608 

Dlouhodobé závazky 15368 15293 20800 40095 33740 

Krátkodobé závazky 605353 480842 347469 352398 278411 

Krátkodobé bankovní úvěry 305791 54962 122598 118753 138068 

 

  



IV 

 

PŘÍLOHA Č. 4: VYBRANÉ POLOŢKY Z VÝKAZU ZISKU 

A ZTRÁTY KARSIT ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 4: Vybrané poloţky z výkazu zisku a ztráty KARSIT za období 2008 – 2012 (Vlastní 

zpracování dle KARSIT HOLDING, S.R.O., 2009; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2010; KARSIT 

HOLDING, S.R.O., 2011; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2012; KARSIT HOLDING, S.R.O., 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč)     

Tržby za prodej zboží 180487 132617 133070 142856 179140 

Výkony 1095078 943040 799573 701531 642865 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 1092204 983748 753711 676015 632640 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 285142 167642 157991 142791 188687 

Ostatní provozní výnosy 15269 17220 13799 11265 10233 

Provozní výsledek hospodaření  -54244 16573 -27625 -10900 -57547 

Výnosové úroky 4342 4635 5624 24246 3316 

Nákladové úroky 14924 8485 1945 2862 2892 

Ostatní finanční výnosy 327961 129248 425878 1559084 125688 

Výsledek hospodaření za účetní 
období  -123911 147754 124136 22945 99322 

 

  



V 

 

PŘÍLOHA Č. 5: VYBRANÉ POLOŢKY Z ROZVAHY ASV 

ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 5: Vybrané poloţky z rozvahy ASV za období 2008 – 2012 (Vlastní zpracování dle ASV 

výrobní druţstvo, 2009; ASV výrobní druţstvo, 2010; ASV výrobní druţstvo, 2011; ASV výrobní 

druţstvo, 2012; ASV výrobní druţstvo, 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z rozvahy - aktiva (v tisících Kč)       

Aktiva celkem 54552 48432 77823 95143 87257 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 293 188 

Dlouhodobý hmotný majetek 29420 25417 41152 53326 51216 

Dlouhodobý finanční majetek 121 121 17 14 14 

Oběžná aktiva 24840 22581 36338 41175 35494 

Zásoby 12458 11673 15873 19430 21500 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 10655 8635 19137 21285 13786 

Krátkodobý finanční majetek 1727 2273 1328 460 208 

  
    

  

Vybrané položky z rozvahy - pasiva (v tisících Kč)       

Pasiva celkem 54552 48432 77823 95143 87257 

Vlastní kapitál 36915 36916 42517 48435 49824 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje 17637 11516 35226 46515 37347 

Dlouhodobé závazky 1959 1597 2295 3373 3309 

Krátkodobé závazky 6418 4979 15011 15789 10985 

Krátkodobé bankovní úvěry 6320 4000 8367 12879 16409 

 

 

  



VI 

 

PŘÍLOHA Č. 6: VYBRANÉ POLOŢKY Z VÝKAZU ZISKU 

A ZTRÁTY ASV ZA OBDOBÍ 2008 – 2012 

 

Příloha 6: Vybrané poloţky z výkazu zisku a ztráty ASV za období 2008 – 2012 (Vlastní zpracování 

dle ASV výrobní druţstvo, 2009; ASV výrobní druţstvo, 2010; ASV výrobní druţstvo, 2011; ASV 

výrobní druţstvo, 2012; ASV výrobní druţstvo, 2013) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Vybrané položky z výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč)     

Tržby za prodej zboží 212 1026 1428 203 219 

Výkony 78891 60510 110527 146471 147559 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 75558 59844 108780 129199 129811 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 830 101 780 1600 1512 

Ostatní provozní výnosy 5060 4334 501 821 126 

Provozní výsledek hospodaření  3117 915 4005 9765 3205 

Výnosové úroky 5 3 1 1 0 

Nákladové úroky 671 358 497 652 711 

Ostatní finanční výnosy 589 720 703 1373 1573 

Výsledek hospodaření za účetní 
období  1749 281 1214 6018 1549 

 


