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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Automotive Lighting 

Jihlava za pomoci aplikace statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části.      

Teoretickou část, která popisuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy a statistické 

metody, dále praktickou část, ve které jsou za pomoci účetních výkazů aplikovány 

jednotlivé ekonomické ukazatele a statistické metody. V poslední části práce                  

je na základě vypočtených jednotlivých ukazatelů stanoven současný stav a přehled                

o budoucím vývoji podniku Automotive Lighting. 

 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis is focused on financial analysis of company Automotive Lighting 

Jihlava with application of statistical methods. The thesis is divided into three main 

parts. Theoretical part, which describes individual indicators of financial analysis        

and statistical metods, practical part, where are with help of financial statements applied 

individual economic indicators and statitical methods. Last part of thesis is based         

on calculated individual indicators determined the present status of company               

and overview of the future status of the company Automotive Lighting. 
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ÚVOD 

Každá firma ať už vstupuje na trh nebo na něm již delší dobu působí se potýká              

se spousty problémů a denně čelí novým obtížím. Ať už se jedná o vnější prostředí,          

kde působí řada konkurenčních podniků nebo o vnitřní prostředí a různé nedokonalosti 

procesů. Je proto velice důležité, aby se podnik snažil neustále zdokonalovat                   

a vybudoval si silné zázemí na trhu.  

 

Finanční analýza podniku je právě jedna z možností, jak na sobě může podnik 

zapracovat. S pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy lze najít slabá místa,      

ve kterých se může podnik zlepšovat.  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných finančních ukazatelů s pomocí 

aplikace statistických metod firmy Automotive Lighting, která sídlí v krajském městě 

Jihlava. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První částí bakalářské práce je teoretická 

část, která je rozdělena na finanční a statistickou teorii. Ve finanční teoretické části 

budou charakterizovány jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy,                     

dále pak ve statistické teorii rozdělení a metody časových řad a regresní přímky. 

Následuje praktická část, ve které bude představena samotná firma Automotive Lighting                 

a výsledky finanční analýzy, které budou zhodnoceny v třetí závěrečné části bakalářské 

práce i s návrhy řešení. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je na základě ekonomických ukazatelů s pomocí aplikace 

statistických metod analyzovat současnou situaci podniku Automotive Lighting Jihlava 

a následně na základě vypočtených ukazatelů zhodnotit postavení podniku a snažit        

se předpovědět jeho budoucí vývoj. Při analýze podniku budou použity vybrané 

ukazatele finanční analýzy. 

 

 

Metody a postupy zpracování 

V práci bude využita především analýza absolutních a poměrových ukazatelů a dále 

také analýza soustav ukazatelů, na které budou aplikovány statistické metody.              

Za pomoci SLEPT analýzy bude také zhodnoceno vnější prostředí podniku. Hlavní částí 

budou návrhy a správná interpretace výsledků analýzy podniku Automotive Lighting    

za pomoci účetních výkazů z let 2006 - 2013.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Ekonomické ukazatele 

Teorie ekonomických ukazatelů definuje vybrané ukazatele a metody finanční analýzy, 

které budou v praktické části vypočteny a konkretizovány v rámci ekonomické analýzy 

firmy Automotive Lighting Jihlava. 

 

1.1.1 Předmět a cíle finanční analýzy 

Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku, zejména podle údajů        

z účetních výkazů. Slouží především pro posuzování finanční důvěryhodnosti podniku    

z hlediska investorů a věřitelů, jakož i k posouzení spolehlivosti financí podniku        

jako záštity věcného podnikání (4). 

 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahu mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů (5). 

 

1.1.2 Informační zdroje a elementární analýza 

Fungování firmy představuje komplex složitých a vzájemně propojených aktivit,      

které mají za cíl uskutečnit základní poslání firmy, za účelem kterého byla firma 

založena a z kterého je odvozena její existence. Do podniku jsou na základě invence       

a v souladu se základním cílem podniku vloženy základní výrobní faktory, kterými    

jsou lidská práce, hmotný a nehmotný majetek dlouhodobě vázaný v procesu výroby            

a oběžný majetek s cílem jejich proměny v procesu realizace výroby, resp. služeb         

do měřitelných a ocenitelných výstupů, kterými jsou produkty. 
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Základními prameny pro potřeby ekonomické analýzy jsou: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

  přehled o peněžních tocích (3). 

 

1.1.3 Horizontální analýza 

Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů 

(rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty), příp. z výročních zpráv. Vedle sledování 

změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s retrospektivou 3 až 10 let) 

se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny tzv. technika procentního rozboru. 

Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato 

metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat (5). 

 

1.1.4 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu,               

tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku               

a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. 

 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoli napříč 

jednotlivými roky. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci         

a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Používá                         

se proto ke srovnávání v čase (časových vývojových trendů v podniku za více let)            

i v prostoru (srovnávání různých firem navzájem) (5). 

 

1.1.5 Poměrové ukazatele 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější         
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a také nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý               

a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách podniku.  

 

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele člení na: 

1. Ukazatele rentability 

2. Ukazatele aktivity 

3. Ukazatele zadluženosti 

4. Ukazatele likvidity 

5. Ukazatele tržní hodnoty (5) 

 

Ukazatele rentability (Profitability ratios) 

Rentabilita představuje poměr efektu z podnikání (v různém vyjádření) a vkladů           

do podnikání. Výpočtem ukazatelů získáme informaci o tom, jak se nám vklad vyplatil 

(1). 

 

 Rentabilita celkových vložených aktiv (Return On Assets - ROA) 

Míru zhodnocení celkového vloženého kapitálu do hospodářské činnosti získáme 

poměříme-li vyprodukovaný účetní zisk s veškerými vloženými prostředky (celkovým 

majetkem společnosti). Tím získáme údaj o tom, kolik Kč zisku je vyprodukováno 

vložením 1 Kč majetku do podnikatelské činnosti. Vztah můžeme zobrazit následujícím 

vzorcem (1):   

 

    
    

              
  (1.1) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity - ROE) 

Poměříme-li čistý zisk s vlastním kapitálem firmy, získáme ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, tj. míru zhodnocení vlastních vložených prostředků do podnikatelské 

činnosti. Ukazatel získáme ze vztahu (1): 

 

    
          

               
 (1.2) 
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 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return On Capital Employed - ROCE) 

Význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu 

spojeného s dalšími dlouhodobými zdroji hodnotíme ukazatelem rentability 

dlouhodobého kapitálu. Ukazatel ROCE vypočteme ze vzorce (1): 

 

     
                

                                  
 (1.3) 

 

 Rentabilita tržeb (Return On Sales - ROS) 

Ziskovost tržeb, tj. množství zisku z jedné Kč tržeb, vyjadřuje ukazatel rentability tržeb. 

Základem je tento způsob výpočtu: 

 

    
    

     
 (1.4) 

 

Nízká úroveň ukazatele svědčí o chybném řízení, střední úroveň ukazatele hovoří            

o dobré práci vedení firmy a vysoká úroveň upozorňuje na možné riziko. Objevuje         

se především u monopolních výrobců, u specializovaných výrob a u nově zavedených 

výrobků, kde poptávka převyšuje nabídku, a signalizuje do budoucna možnost 

problémů s konkurenty na trhu (1). 

 

Ukazatele aktivity (Asset management) 

Měří jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, 

vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí 

vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, 

které by mohl získat. Nejčastěji mají tyto ukazatele podobu obratu, tj. doby             

kterou je majetek vázán v určité formě. Stejně tak je možné sledovat, kolikrát se obrátí 

určitý druh majetku za časové období. Ukazatel pak udává počet obrátek, jedná se tedy           

o obrácený poměr v ukazateli (1) (5). 

 

 Obrat celkových aktiv (Total assets turnover ration) 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). 

Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek celkových aktiv 
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zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 

aktiva (5). 

 

                      
     

      
 (1.5) 

 

 Obrat stálých aktiv (Fixed assets turnover) 

Je převráceným ukazatelem relativní vázanosti stálých aktiv a tudíž trpí stejnými 

nedokonalostmi. Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem             

pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, aby omezili 

investice podniku (5).  

 

                    
     

            
 (1.6) 

 

 Obrat zásob (Inventory turnover ratio) 

Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. 

 

            
     

      
 (1.7) 

 

Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), znamená 

to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovali nadbytečné 

financování (5). 

 

 Doba obratu zásob (Stock turnover ratio) 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní 

výroby) (5). 
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 (1.8) 

 

               
                                 

   
 (1.9) 

 

Někdy jsou místo denní spotřeby použity ve výpočtu denní tržby. 

 

Ukazatel doby obratu zásob by měl být co možná nejnižší, protože pokud zásoby 

nesetrvají v podniku příliš dlouho, nejsou v nich zbytečně vázány potřebné peněžní 

prostředky. Naopak nepotřebné, nadnormativní zásoby je třeba profinancovat,               

tj. je třeba doplnit cizími zdroji finanční prostředky, které jsou v nadbytečných zásobách 

vázány (1). 

 

 Doba obratu pohledávek (Raceivables turnover) 

Udává počet dnů, na které jsme poskytli odběratelům zboží a výrobky na tzv. obchodní 

úvěr. To je doba, po kterou nám je odběratel dlužen, aniž je tento dluh úročen. Po tuto 

průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. 

Výsledkem - počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo       

v pohledávkách. Dobu obratu pohledávek je užitečné srovnat s běžnou platební 

podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží. Je-li delší než běžná doba splatnosti 

znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. Udržuje-li se tento trend déle, 

měl by podnik uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých pohledávek (5) (1). 

 

                       
                   

           
 (2.0) 

 

            
     

   
 (2.1) 

 

 Doba obrat závazků (Liabilities turnover) 

V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatností vystavených faktur) je zajímavé zjistit, 

jaká je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. Odpověď poskytuje ukazatel 

doby obratu závazků, který udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 
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dodavatelům. Vypočítá se jako poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku     

k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr (5). 

 

                    
                        

           
 (2.2) 

 

            
     

   
 (2.3) 

 

Ukazatele zadluženosti (Debt management) 

Ukazatele zadluženosti informují o poměru mezi cizími zdroji a vlastními zdroji krytí 

majetku a jsou tím vyšší, čím je firma zadluženější. Vysoce zadlužené firmy mají 

většinou problémy se splácením úvěrů i se splácením úroků z úvěrů. Firmy se dostávají 

do uzavřeného kruhu, neboť se snaží získat další cizí zdroje na úhradu závazků.           

Při žádosti o další úvěr ale banky podrobně zkoumají hospodářskou a finanční situaci 

každého klienta. V případě finanční nestability je získání další půjčky téměř nemožné, 

případně možné pouze ze velice nepříznivých podmínek. Je-li problémovým klientům 

přece jen půjčka poskytnuta, je zpravidla dražší (úrok je vyšší), než jsou půjčky           

pro seriózní klientelu. Zadluženost ale není pouze negativní charakteristikou podniku, 

její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku,       

avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability (1) (5). 

 

 Celková zadluženost (Debt ratio) 

Vypočte se jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům.            

Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám 

věřitelů v případě likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 

Vlastníci na druhé straně hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy (vydání 

nových akcií by totiž znamenalo snížení vlastnictví a hlasovacích práv dosavadních 

akcionářů). Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr bude však pro společnost obtížné 

získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé               

by se zdráhali podniku půjčovat další peníze anebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu 

(5). 
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 (2.4) 

 

 Kvóta vlastního kapitálu (Equity ratio) 

Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře podniku              

(o skladbě kapitálu). Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční 

páku, která vede k finančnímu zadlužení podniku (5). 

 

                           
               

              
 (2.5) 

 

 Úrokové krytí (Interest coverage) 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku        

a na akcionáře nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty 

ziskem 3x až 6x, ale taková doporučení je třeba přijímat velmi rezervovaně (5).  

 

               
    

     
 (2.6) 

 

 Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá 

nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých 

cizích zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy (5). 

 

                       
                       

              
 (2.7) 

 

 Běžná zadluženost 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel zahrnuje krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky (5). 
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 (2.8) 

 

 Dlouhodobé krytí aktiv 

Měří podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech podniku (5). 

 

                        
                                       

              
 (2.9) 

 

 Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Při hodnotě vyšší než 1 

dochází k překapitalizaci, která znamená vyšší stabilitu podniku, ale snižuje se celková 

efektivnost podnikání. Pro analýzu ukazatele je významná rovněž trvale vázaná část 

oběžných aktiv podniku (5). 

 

                                
                          

            
 (3.0) 

 

Ukazatele likvidity (Liquidity ratios) 

Ukazatele likvidity nás informují o tom, do jaké míry je podnik schopen hradit svoje 

závazky. Tak zároveň zjistíme, zda je podnik vůbec schopen existovat. Jedná se tedy     

o jednu ze základních charakteristik finanční analýzy. 

 

Pojem likvidita je běžné označení pro schopnost podniku přeměnit nějaký majetek       

na peníze (zásoby, pohledávky apod.). Pojmem solventnost je označována schopnost 

tohoto podniku hradit svoje závazky v okamžiku potřeby, tj. v okamžiku jejich 

splatnosti. Obě dvě schopnosti jsou na sobě silně závislé, první druhou podmiňuje. 

Pokud nemá podnik likvidní prostředky, kterými by uhradil své splatné závazky, tj. není 

solventní.  

 

Běžně se likvidita firmy charakterizuje třemi ukazateli (1). 

 

 Běžná likvidita (Current ratio) 

Běžnou likviditu vypočteme ze vztahu: 
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 (3.1) 

 

Ve skutečnosti je to pouze nepřesný ukazatel likvidity. Platí zde stejná omezení           

při interpretaci jako u pracovního kapitálu. Pro stanovení a objektivní posouzení 

finanční situace firmy je velmi důležitá struktura oběžných aktiv. I když nám vyjde      

při výpočtu ukazatel běžné likvidity větší než 1, neznamená to, že firma                         

je ve skutečnosti solventní, neboť část jejího oběžného majetku může být představována 

nelikvidními složkami. Ukazatel je proto nutné doplnit rozborem běžného majetku (1). 

 

 Pohotová likvidita (Quick ratio) 

Pohotovou likviditu firmy charakterizujeme prostřednictvím ukazatele, který vypočteme 

ze vztahu: 

 

                            
                    

                
 (3.2) 

 

V tomto ukazateli je vyloučen vliv zásob na vypovídací schopnost o solventnosti firmy, 

neboť u zásob mohou vznikat problémy při jejich přeměně na peněžní prostředky. 

Kromě toho je určitá úroveň zásob v podniku nutná pro zachování kontinuální 

hospodářské činnosti a nelze tedy počítat s jejich snadnou přeměnou na peníze. Vždy 

musí nejprve vstoupit do výroby. Aby měl ukazatel pohotové likvidity opravdu dobrou 

vypovídací schopnost o možnostech firmy hradit své závazky, bylo by vhodné oběžné 

prostředky ještě snížit o nevymahatelné a jen obtížně vymahatelné pohledávky (1). 

 

 Okamžitá likvidita (Cash ratio) 

Ukazatel okamžité likvidity je opravdu přesným ukazatelem, který charakterizuje 

schopnost firmy hradit závazky a který vypočteme ze vztahu: 

 

                            
                  

                      
 (3.3) 
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Ukazatel je velmi přesným údajem o tom, kolik k určitému datu splatných dluhů (včetně 

všech starších) je firma schopna uhradit s peněžními prostředky na hotovosti                  

a na běžných účtech (1). 

 

1.1.6 Rozdílové ukazatele 

K analýze a řízení finanční situace podniku (zejména jeho likvidity) slouží rozdílové 

ukazatele označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond              

je chápán jako agregace (shrnutí) určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva 

nebo pasiva, resp. rozdíl určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond). 

 

 Čistý pracovní kapitál (Net working capital) 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok   

až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část 

finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků), 

od té části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond (5). 

 

                                                      (3.4) 

 

1.1.7 Soustavy ukazatelů 

Dále jsou uvedeny příklady některých účelově vytvořených soustav ukazatelů (modelů) 

sestavených za účelem posouzení finanční situace podniku i její predikce (5). 

 

 Altmanův model 

Altmanova formule bankrotu, nazývaná i Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy 

(Altman, 1968) uskutečněné koncem 60. a v 80. letech u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Z-skóre se vypočítá podle upravené verze 

Altmanovy rovnice publikované v roce 1983: 

 

                                           (3.5) 
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kde:  A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

  B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

  C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

  D = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

  E = celkový obrat / celková aktiva. 

 

Hranice pro předvídání finanční situace jsou v tomto případě následující: 

 

         Z > 2, 9  Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9  ,,Šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

         Z ≤ 1,2  Firma je ohrožena vážnými finančními problémy (5) 

 

 Model ,,IN" 

Modely ,,IN", které sestavili manželé Inka a Ivan Neumaierovi, umožňují posoudit 

finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku. Modely byly postupně aktualizovány. 

Index IN05 byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle testů 

na datech průmyslových podniků z roku 2004. 

 

                                        (3.6) 

 

kde:  A = aktiva / cizí kapitál 

  B = EBIT / nákladové úroky 

  C = EBIT / celková aktiva 

  D = celkové výnosy / celková aktiva 

  E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

   

Hranice pro klasifikaci podniků:  

 

 IN > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

  0,9 < IN ≤ 1,77 ,,Šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

 IN ≤ 0,9 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy (5) 
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1.1.8 SLEPT analýza 

PESTLE (SLEPT) analýza slouží jako metoda zkoumání různých vnějších faktorů 

působících na organizaci. Metodu využíváme pro strategickou analýzu vnějšího 

prostředí na základě faktorů, u kterých předpokládáme, že mohou ovlivňovat organizaci 

jako podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. 

 

Metoda PESTLE (SLEPT, SLEPTE) analyzuje vnější faktory: 

o politické, 

o ekonomické, 

o sociální, 

o technologické, 

o legislativní, 

o ekologické (7). 

 

1.2 Statistické metody 

Statistická teorie je zaměřena na vymezení metod časových řad a regresní přímky 

statistické analýzy. Tyto metody budou aplikovány na jednotlivé ukazatele finanční 

analýzy podniku Automotive Lighting Jihlava. 

 

1.2.1 Regresní analýza 

Úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data (xi, yi), i = 1, 2, ...,n, vhodnou funkci 

  (x;   ,   , ...,    ), a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi touto 

funkcí bylo v jistém smyslu ,,co nejlepší" (12). 

 

Regresní přímka 

Funkce   (x;   ,   , ...,    ), kterou nazýváme regresní funkcí, je funkcí proměnné         

x a obsahuje neznáme parametry, označené   ,   , ...,   , kde p ≥ 1, které nazýváme 

regresními koeficienty. Pokud funkci   (x) pro zadaná data určíme, pak říkáme, že jsme 

zadaná data ,,vyrovnali regresní funkcí". 

 

Odhad regresní přímky je dán předpisem: 
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           (3.7) 

 

Hledané odhady b1 a b2 koeficientů        , regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) 

určíme tak, že vypočteme první parciální derivace funkce. Koeficienty b1 a b2 

dostaneme pomocí následujících vzorců:  

 

   
     

 
         

   
  

        
 (3.8) 

 

           (3.9) 

 

kde    a    jsou výběrovými průměry, pro něž platí (12): 

 

   
 

 
   

 

   

      
 

 
   

 

   

 (4.0) 

 

1.2.2 Časové řady 

Časovou řadou se rozumí posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování 

(dat), která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost - 

přítomnost. Analýzou (a podle potřeby případně i prognózou) časových řad                   

se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad (a případně k předvídání 

jejich budoucího chování) (2). 

 

Rozdělení časových řad 

Časové řady ekonomických ukazatelů se obvykle určitým způsobem člení. Nejde          

tu ale o pouhé definiční vymezení druhů časových řad, ale především o vyjádření 

rozdílností v obsahu sledovaných ukazatelů, jež je mnohdy provázeno i specifickými 

statistickými vlastnostmi.  

 

Základní druhy časových řad ekonomických ukazatelů se rozlišují podle: 

a) časového hlediska  

b) periodicity 
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c) druhu sledovaných ukazatelů 

d) způsobu vyjádření údajů (2) 

 

Rozdělení časových řad podle časového hlediska 

Podle rozhodného časového hlediska se časové řady dělí na: 

 

 Intervalová časová řada 

Intervalovou časovou řadou se rozumí řada intervalového ukazatele, tj. ukazatele jehož 

velikost závisí na délce intervalu, za který je sledován. Intervalové ukazatele se mají 

vztahovat ke stejně dlouhým intervalům, protože v opačném případě by šlo o srovnání 

zkreslené. Tento problém je typický pro krátkodobé časové řady. 

 

 Okamžiková časová řada  

Časové řady ukazatelů okamžikových jsou sestavovány z ukazatelů, které se vztahují     

k určitému okamžiku (nejčastěji dni), např. stav zásob k počátku nebo konci určitého 

období, počet zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci apod.  

 

Protože prostý součet za několik za sebou jdoucích hodnot okamžikových ukazatelů 

nedává reálný smysl, shrnují se řady okamžikových ukazatelů pomocí speciálního 

průměru. Tento průměr se nazývá chronologický průměr (2). 

 

Rozdělení časových řad podle periodicity 

Časové rozpětí mezi rozhodnými okamžiky u okamžikové časové řady, resp. délka 

období u intervalové časové řady se nazývá periodicita časové řady. Podle periodicity    

s jakou jsou údaje v řadách sledovány se časové řady dělí na: 

 

 Krátkodobá časová řada 

Je-li časová řada kratší než jeden rok mluvíme o krátkodobých časových řadách. 

Nejobvyklejší situací v ekonomických zkoumáních bývá periodicita měsíční,             

dále pak např. čtvrtletní či týdenní. 
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 Dlouhodobá časová řada 

Je-li periodicita sledování roční (popřípadě víceletá), hovoříme o ročních 

(dlouhodobých) časových řadách (2) (6). 

 

Rozdělení časových řad podle druhu 

Podle druhu sledovaných ukazatelů se časové řady dělí na: 

 

 Primární ukazatele 

Primární (prvotní) ukazatele jsou ukazatele zjišťované přímo (neodvozené), např. počet 

pracovníků k určitému datu, stav zásob apod. Jde o ukazatele, kde můžeme jednoznačně 

určit typ charakteristiky, statistické jednotky i statistického znaku. 

 

 Sekundární ukazatele 

Ukazatele sekundární (odvozené) mohou vznikat trojím způsobem: jako funkce 

(zpravidla rozdíl či podíl) různých primárních ukazatelů, např. zisk, doba obratu zásob 

atd., dále jako funkce různých hodnot téhož primárního ukazatele (např. ukazatele 

struktury) a konečně jako funkce dvou či více primárních ukazatelů např. relativní 

ukazatele (produktivita práce na pracovníka, vybavenost práce apod.) (2). 

  

Rozdělení časových řad podle způsobu vyjádření údajů 

Podle způsobu vyjádření údajů se dělí na časové řady: 

 

 V naturálních jednotkách 

Hodnoty ukazatele jsou vyjadřovány v naturálních jednotkách, často jde třeba                 

o ukazatele určité produkce (6). 

 

 V peněžní formě 

Většinu důležitých ekonomických časových řad tvoří časové řady ukazatelů 

vyjádřených v peněžní formě. Vzhledem ke změnám cenové hladiny,                           

které jsou v liberalizované ekonomice zcela přirozené, však v delší časové řadě často 

dostáváme posloupnost údajů, které nejsou vždy zcela souměřitelné a které odrážejí        
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i všeobecnější změny v okolním ekonomickém prostředí. Proto důležitým pojmem         

v analýze časových řad je srovnatelnost údajů (2). 

 

Srovnatelnost údajů v časové řadě 

Ještě předtím než použijeme k analýze a případně k prognóze údajů v časové řadě 

odpovídajících statistických metod, musíme se přesvědčit o tom, zda jednotlivé údaje 

jsou skutečně srovnatelné z věcného, prostorového a časového hlediska. 

 

 Věcná srovnatelnost 

Pokud jde o věcnou srovnatelnost, je třeba mít na zřeteli, že často stejně nazývané 

ukazatele musí být vždy stejně obsahově vymezené. Mění-li se během času obsahové 

vymezení ukazatele, jsou údaje časové řady nesrovnatelné a pro další úvahy prakticky 

bezcenné. K věcné nesrovnatelnosti dochází také, pokud se časem mění způsob 

zjišťování ve vykazujících jednotkách (např. v podnicích) či dojde k použití jiné cenové 

hladiny. 

 

 Prostorová srovnatelnost 

Pod prostorovou srovnatelností chápeme možnost používat údaje v časových řadách, 

vztahující se ke stejným geografickým územím. Někdy se však nemusí jednat jen o čistě 

geografický problém. Odlišný ,,ekonomický prostor" totiž může vzniknout také změnou 

organizační struktury vykazujících jednotek (např. přechodem na akciovou společnost    

s následným osamostatněním některých provozoven nebo naopak sloučením pracovišť, 

technologickým či kapitálovým vstupem zahraniční firmy apod.) 

 

 Časová srovnatelnost 

Časová srovnatelnost údajů je problémem zejména u intervalových ukazatelů časových 

řad, tj. u ukazatelů, jejichž velikost závisí na délce intervalu. Problémem je ovšem 

cenová srovnatelnost údajů v ekonomické časové řadě. V zásadě je možné pro sestavení 

delší časové řady postupovat dvojím způsobem - použít běžných (tj. aktuálních) cen       

a vyjádřit v nich nominální hodnotu určitého ukazatele, resp. tempa růstu -                  

nebo vycházet ze stálých cen (cen fixovaných k určitému datu) a takto sestavit časovou 

řadu reálných hodnot ukazatele (nebo časovou řadu temp růstu ze stálých cen) (2). 
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Elementární charakteristiky časových řad 

Obvykle prvním úkolem při analýze časové řady je získat rychlou a orientační 

představu o charakteru procesu, který tato řada reprezentuje. Mezi základní metody 

proto zcela běžně patří vizuální analýza chování ukazatele využívající grafů spolu          

s určováním elementárních statistických charakteristik. 

 

Pomocí vizuálního rozboru grafického záznamu průběhu časové řady můžeme 

rozpoznat např. dlouhodobou tendenci v průběhu řady či některé periodicky                 

se opakující vývojové změny apod. Tato analýza však nikdy nestačí k poznání hlubších 

souvislostí a mechanismů studovaného procesu a neumožňuje přehledným                      

a koncentrovaným způsobem popsat jeho vlastnosti. 

 

K elementárním charakteristikám řadíme: 

o diference (různého řádu), 

o tempa růstu, 

o průměry hodnot a jiné. 

 

 1. diference (neboli jde o přírůstky, příp. úbytky): 

 

  
                      (4.1) 

 

 Tempo růstu (nebo též řetězový index) určovaný jako: 

 

   
  

    
             (4.2) 

 

 Průměrné tempo růstu, jež se určuje jako geometrický průměr z jednotlivých 

temp růstu, tj. (2) 

 

              
 

            
   

 (4.3) 
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Přístupy k modelování časových řad 

Nejjednodušší koncepcí modelování časové řady reálných hodnot (a také koncepcí 

nejužívanější) je model jednorozměrný ve tvaru některé elementární funkce času. 

 

K jednosměrnému modelu se v podstatě přistupuje těmito způsoby: 

 

 Klasický (formální) model,  

Pomocí klasického (formálního) modelu, kde jde pouze o popis forem pohybu               

(a nikoliv o poznání věcných příčin dynamiky časové řady). Tento model vychází           

z dekompozice řady na čtyři složky časového pohybu, a sice na složky:  

o trendovou Tr, 

o sezónní St,  

o cyklickou Ct, 

o náhodnou    (6). 

 

o Trendová složka 

Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného 

ukazatele v čase. Trend může být rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy hodnoty 

ukazatele dané časové řady v průběhu sledovaného období mohou kolísat kolem určité, 

v podstatě neměnné úrovně (2). 

 

o Sezónní složka 

Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, přičemž tato 

odchylka se objevuje s periodicitou kratší než jeden rok nebo rovnou právě jednomu 

roku. Příčiny sezónního kolísání mohou být různé. Dochází k němu buď v důsledku 

působení sluneční soustavy na Zemi během jednotlivých ročních období,                   

nebo též vlivem různých společenských zvyklostí (výplata mezd a nákupy                      

v maloobchodě vždy v určitou dobu, svátky, dovolené atd.) (6). 

 

o Cyklická složka 

Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s délkou vlny delší než jeden rok. V této souvislosti se mluví       
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např. o cyklech demografických, inovačních apod. Někdy však nebývá cyklická složka 

považována za samostatnou složku časové řady, ale je zahrnována pod složkou 

trendovou jako její část (tzv. střednědobý trend), vyjadřující střednědobou tendenci 

vývoje, která má často oscilační charakter s neznámou, zpravidla proměnlivou periodou 

(2). 

 

o Náhodná složka 

Náhodná složka je ta část řady, která zbývá po eliminaci trendové, sezónní a cyklické 

složky. V ideálním případě lze počítat s tím, že jejím zdrojem jsou drobné                       

a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny. V takové situaci je potom možné chování 

náhodné složky popsat pravděpodobnostně. Při práci s časovými řadami musíme 

většinou pomocí vybraných statistických nástrojů (testů) ověřit, zda jsou pro tento 

pravděpodobnostní (stochastický) přístup naplněny některé přesně specifikované 

předpoklady. Práce s náhodnou složkou je totiž velmi důležitým průsečíkem činností   

při praktické analýze ekonomických časových řad (6). 

 

Trendové funkce 

Tradičním způsobem popisu trendu časové řady je její vyrovnání (vyhlazení) 

matematickou funkcí. Získáme tak souhrnnou informaci o charakteru hlavní tendence 

vývoje analyzovaného ukazatele v čase a navíc lze modelovat i další vývoj trendu          

v budoucnu, ovšem za předpokladu, že se jeho charakter nezmění. 

 

Rozdělení trendových funkcí: 

o Lineární trend  

o Parabolický trend  

o Exponenciální trend 

o Modifikovaný exponenciální trend 

o Logistický trend 

o Gompertzova křivka (6) 
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 Lineární trend 

Je nejčastěji používaným typem trendové funkce. Jeho značný význam spočívá jednak   

v tom, že jej můžeme použít vždy, chceme-li alespoň orientačně určit základní směr 

vývoje analyzované časové řady, a jednak v tom, že v určitém omezeném časovém 

intervalu může sloužit jako vhodná aproximace jiných trendových funkcí. Vyjádříme   

ho ve tvaru: 

 

            (4.4) 

 

kde  0 a  1 jsou neznámé parametry a t = 1, 2, ..., n je časová proměnná (2). 

 

 Parabolický trend 

Parabolický trend má tvar: 

 

             
    (4.5) 

 

kde  0,  1,  2 jsou neznámé parametry a t = 1,2, ..., n je časová proměnná.                  

Jde o poměrně často používaný typ trendové funkce. Protože i tato trendová funkce            

je lineární z hlediska parametrů, použijeme k odhadu parametrů metodu nejmenších 

čtverců (2). 

 

 Exponenciální trend 

Exponenciální funkce má obecně tvar: 

 

         
     (4.6) 

 

kde  0 a  1 jsou neznámé parametry tohoto trendu a t = 1, 2, ..., n je časová proměnná 

(2). 

 

 Modifikovaný (posunutý) exponenciální trend 

Jde o funkci udávanou nejčastěji ve tvaru: 
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              (4.7) 

 

Tento typ trendové čáry náleží do kategorie funkcí, majících ve vývoji asymptotu. 

Používá se hlavně v situacích, kdy podíly sousedních hodnot prvních diferencí údajů 

analyzované řady yt, t = 1, 2, ..., n, jsou přibližně konstantní, tj. oscilují setrvale kolem 

určité hodnoty a z věcného hlediska je obhajitelný uvedený předpoklad                           

o asymptotickém omezení trendu (2). 

 

 Logistický trend 

Funkce vyjadřující logistický trend je nejčastěji představována ve tvaru: 

 

   
 

      
                       (4.8) 

 

Patří mezi trendové funkce s kladnou horní asymptotou a jedním inflexním bodem. 

Podle typického průběhu se této skupině křivek říká S-křivky. Každá S-křivka 

vymezuje na časové ose pět základních vývojově odlišných fází cyklu. Cyklem               

zde budeme rozumět časové období od prosazení nových sil (technologií, výrobků atd.) 

až do jejich zániku, kdy jsou vystřídány silami novými na kvalitativně vyšší úrovni (2). 

 

 Gompertzova křivka 

Patří rovněž do skupiny S-křivek a podobně jako logistický trend vzniká transformací 

modifikovaného exponenciálního trendu. Na rozdíl od logistického trendu                      

je však asymetrická. Většina jejich hodnot totiž leží až za inflexním bodem,               

tedy za bodem, kde konvexní průběh přechází v konkávní. Gompertzova křivka má tvar 

(2). 

 

       
  

 

        (4.9) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V praktické části bakalářské práce bude představena samotná firma Automotive 

Lighting Jihlava. Dále postupně výsledky analýzy jednotlivých ekonomický ukazatelů    

s pomocí aplikace statistických metod. 

 

2.1 Představení společnosti  

2.1.1 Základní údaje  

 

 

 

 

 

NÁZEV:     Automotive Lighting, s. r. o. 

SÍDLO:    Pávov 113, 586 01 Jihlava 

PRÁVNÍ FORMA:   společnost s ručením omezeným 

 

SPOLEČNÍK:   Automotive Lighting Reutlingen GmbH 

     Tübinger Straße 123, 727 62 Reutlingen, 

     Spolková republika Německo 

 

JEDNATEL:    Ing. Petr Novotný 

DATUM ZALOŽENÍ:  29. května 1997 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:  výroba světelných zařízení pro dopravní prostředky 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:  927 637 000 Kč 

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 1 700 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  25133152 
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2.1.2 Historie společnosti 

Společnost Automotive Lighting, s. r. o. Jihlava byla založena původně pod firmou 

Bosch Diesel dne 29. května 1997 a sídlí v Jihlavě, Pávov 113, Česká republika. 

Holding Automotive Lighting vznikl v roce 1999 jako joint venture mezi Magneti 

Marelli a divizí osvětlovací techniky Robert Bosch. Obě společnosti měli poloviční 

podíl. V roce 2003 odkoupila firma Magneti Marelli, která je součástí koncernu Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA), podíl firmy Robert Bosch a stala se tak jediným 

vlastníkem holdingu Automotive Lighting, a prostřednictvím Automotive Lighting 

Reutlingen, GmbH je nyní i jediným vlastníkem společnosti Automotive Lighting 

Jihlava. 

 

Automotive Lighting působí pod svojí značkou v České republice od 1. 5. 1999             

a je součástí jednoho z největších celosvětových výrobců automobilové světelné 

techniky. Výrobní závod v České republice se navíc výraznou měrou podílí na obratu 

celého holdingu Automotive Lighting (8) (9).  

 

2.1.3 Automotive Lighting ve světě 

Společnost Automotive Lighting Jihlava je součástí koncernu Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA), který má po celém světě 23 závodů, ve kterých pracuje              

okolo 15 600 zaměstnanců. Výrobní závod společnosti v Jihlavě patří do divize 

předních světlometů a v oblasti výroby a vývoje je tedy zaměřen právě na přední 

světlomety. Současný objem produkce firmy činí 5 mil. předních světlometů ročně, 

přičemž celkový objem produkce koncernu je 22 mil. předních světlometů. Dále           

se koncern zabývá i výrobou zadních světlometů (24 mil.), mlhových a směrových 

světel (10). 

 

2.1.4 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání firmy je výroba osvětlení pro dopravní prostředky, hlavně         

pro osobní automobily. Nicméně vedle světlometů pro osobní automobily se firma 

Automotive Lighting Jihlava zabývá také výrobou osvětlení pro nákladní vozidla, 

autobusy a motocykly (8). 
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2.1.5 Zákazníci firmy 

Společnost Automotive Lighting, s. r. o. v současné době vyrábí světlomety pro takové 

automobilové společnosti, jakými jsou například: 

 

 Mercedes Benz (MB), 

 Škoda + Volkswagen (VW),  

 BMW, 

 Renault, 

 Opel, 

 Honda, 

 Hyundai, 

 Audi, 

 PSA Peugeot Citroën, 

 a jiné.  

 

Portfolio zákazníků firmy Automotive Lighting za rok 2013 zobrazuje graf níže. 

Největším odběratelem firmy Automotive Lighting je jednoznačně koncern Mercedes 

Benz (MB), který má 42% zastoupení v portfoliu zákazníků firmy. Druhým největším 

zákazníkem je český koncern Škoda + německý Volkswagen (podíl 24%) a třetím 

nejvýznamnějším zákazníkem za rok 2013 byl koncern BMW se svým 19% podílem. 

Mezi další zákazníky patří například společnosti: Opel, Honda, Hyundai či koncern 

PSA Peugeot Citroën (10). 

 

 

Graf č. 1: Portfolio zákazníků 2013 (Zdroj: ALCZ general presentation) 
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2.1.6 Konkurence 

Podle Antonína Šípka, ředitele Sdružení automobilového průmyslu, je Česká republika 

ve výrobě a vývoji automobilových světel evropskou velmocí. Velkou výhodou byla 

dlouhá sklářská a elektrotechnická tradice. V České republice se celkem ročně vyrobí              

asi 16 milionů hlavních světlometů. Roční produkce vozidel u nás činí přibližně milion 

aut, takže zhruba dva miliony předních světel se teoreticky mohou uplatnit v tuzemsku          

a dalších 14 milionů musí jít za zákazníky do ciziny. Těžko by se proto v Evropě 

hledala významná automobilka, která nevyužívá světelnou techniku z České republiky. 

Dnes v České republice působí čtyři velcí výrobci automobilových světel a to: 

 

 Hella 

 Visteon - Autopal 

 Automotive Lighting 

 Koito Žatec (13) 

 

 Srovnání s konkurenční firmou Hella 

Mezi hlavní konkurenční společnosti firmy Automotive Lighting Jihlava patří 

společnost Hella. Společnost Hella byla prvním výrobcem osvětlovací techniky              

v ČR a působí zde již od roku 1993. Společnost je zde zastoupena 3 pobočkami v České 

Lípě, Mohelnici a Zruči nad Sázavou.  

 

Nyní se zaměříme na srovnání firmy Hella s firmou Automotive Lighting Jihlava: 

 

Tabulka č. 1: Srovnání s konkurenční firmou Hella (Zdroj: vlastní) 

 Hella, s. r. o. Automotive Lighting, s. r. o. 

Vznik 1992 1997 

Objem výroby 4,5 mil. ks 5 mil. ks 

Počet zaměstnanců 1 610 1 700 

Vývojové centrum ANO ANO 

Největší zákazník Škoda Auto Mercedes Benz 
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Dle srovnání z tabulky výše je patrné, že společnosti jsou si objemem produkce i počty 

zaměstnanců velmi podobné. Obě společnosti také dodávají své výrobky předním 

automobilovým výrobcům a jejich společníky jsou samozřejmě německé společnosti.    

V případě firmy Hella to je německý koncern Hella Holding International GmbH. 

Hlavním zákazníkem firmy Hella je česká společnost Škoda Auto, kdežto hlavním 

zákazníkem firmy Automotive Lighting je německý koncern Mercedes Benz. Nicméně 

je nutné podotknout, že společnost Škoda Auto patří také mezi významné zákazníky 

firmy Automotive Lighting. Obě společnosti také kladou velký důraz na kvalitu svých 

výrobků a na výzkum a vývoj, pro který mají vytvořena vlastní vývojová centra.           

Je tedy patrné, že konkurenční boj těchto dvou koncernů je obrovský. Každý krok vpřed 

ve vývoji či kvalitě může společnost upřednostnit oproti konkurenci a získat zakázku, 

která přinese nemalé finanční prostředky a budoucí spolupráci. 

 

 Podíl ve světě 

V grafu níže můžeme vidět porovnání konkurenčních podniků na evropském trhu podle 

objemu jejich produkce. Koncern Automotive Lighting je se svým 29% podílem 

evropským leaderem ve výrobě osvětlení pro dopravní prostředky. Hlavní konkurenční 

společnost Hella má v porovnání se společností Automotive Lighting o 6% menší podíl 

na evropském trhu. 

 

 

Graf č. 2: Tržní podíl v Evropě (Zdroj: ALCZ general presentation) 
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Z pohledu produkce (graf níže) je 3. místo na světovém trhu jistě známkou úspěchu 

koncernu Automotive Lighting. 

 

 

Graf č. 3: Tržní podíl ve světě (Zdroj: ALCZ general presentation) 

 

2.2 SLEPT analýza 

Ve SLEPT analýze se budeme zabývat vnějším okolím podniku Automotive Lighting 

Jihlava. SLEPT analýza bere v úvahu hlavně sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické faktory, které si blíže přiblížíme pro firmu 

Automotive Lighting na území její působnosti, tedy na území České Republiky. 

 

2.2.1 Sociální faktory 

Česká republika měla dle údajů Českého statistického úřadu k 31. prosinci 2014           

10 538 275 obyvatel. V kraji Vysočina (kraji působnosti firmy Automotive Lighting) 

žije 509 895 obyvatel a z toho v krajském městě Jihlava žije okolo 108 333 obyvatel. 

Firma Automotive Lighting Jihlava zaměstnává okolo 1 700 pracovníků.  

 

 Politika zaměstnanosti 

Velmi důležitou součástí analýzy sociálních faktorů je nezaměstnanost v dané lokalitě. 

V druhém čtvrtletí roku 2014 vzrostl průměrný počet zaměstnaných osob v ČR 
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meziročně o 9,2 tis. osob (přírůstek o 0,2%) na 4 962,2 tis. osob. Míra nezaměstnanosti 

byla k 30.červnu 2014 v ČR okolo 6,1% a byla čtvrtou nejnižší v rámci Evropské unie. 

V kraji Vysočina byla nezaměstnanost dle údajů Českého statistického úřadu lehce      

nad státním průměrem a pohybovala se okolo 6,55 %.  

 

Velkým socioekonomickým problémem současnosti je stále rostoucí nezaměstnanost 

mladých lidí ve věkové kategorii do 25 let. Průměrná míra nezaměstnanosti                    

v této skupině byla ke konci druhého čtvrtletí roku 2014 na úrovni 15,5 %, což je osmý 

nejnižší průměr v rámci EU. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo 

registrováno 10 111 a na jedno volné místo připadalo 2,3 uchazečů této kategorie. Firma 

Automotive Lighting se snaží dávat prostor mladým lidem a nabízí možnosti stáží          

a spolupráce na diplomových pracích. Také úzce spolupracuje s vysokými školami            

a vědeckými centry (11). 

 

 Mzdový vývoj 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda se ve 2. čtvrtletí 2014 zvýšila o 2,3%,             

tj. o 583 (činila 25 500 Kč) a reálně o 2,1% (11). 

 

2.2.2 Legislativní faktory 

Firma Automotive Lighting, s. r. o. musí dbát hlavně na to, aby dodržovala právní řád 

České Republiky, tedy řád země, kde vykonává svoji ekonomickou činnost. Společnost 

za svou dobu působnosti v ČR neměla žádné závažné problémy s dodržováním zákonů 

a vždy se snažila počínat způsobem, aby nebyla v rozporu se zákony českého státu. 

 

Společnost Automotive Lighting, s. r. o. musí dodržovat následující zákony: 

 

 Zákon o daních z příjmů právnických osob č. 586/1992 Sb.  

 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. 

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.  

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 a další 

 



41 

 

V současné době musí dbát hlavně na to, aby dodržovala změny, které nabyly účinnosti 

se vstupem nového občanského zákoníku. Dále se také musí řídit v rámci svého 

účetnictví českými účetními standardy a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.               

V souvislosti s neustále se měnícími sazbami daní a daňovými zákony musí také 

sledovat změny v zákoně o DPH či zákoně o daních z příjmů právnických osob. 

Aktuální sazby DPH jsou pro sníženou sazbu 15% a pro základní sazbu 21%. Sazba        

z příjmů právnických osob je 19%. Pro firmu je velmi důležité, aby neporušila žádný     

z právních řádů ČR. V případě nedodržení by mohlo dojít k sankčním postihům            

ze strany státu. 

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí české ekonomiky v 2. čtvrtletí 2014 vytvářelo relativně příznivé 

klima pro další pozvolné oživování ekonomiky. Výkonnost české ekonomiky                

se meziročně zvýšila o 2,7 %. Hrubý domácí produkt v mezi čtvrtletním srovnání 2014 

pouze stagnoval.  

 

 Vývoj úrokových sazeb a inflace 

Základním rámcem pro tvorbu měnové politiky v ČR a v eurozóně zůstávala                       

ve 2. čtvrtletí 2014 velmi nízká úroveň inflace. Obě centrální banky, ČNB i ECB,        

proto pokračovaly v provádění akomodativní měnové politiky. Zatímco ČNB k tomuto 

účelu nadále používá měnový kurz koruny vůči euru, ECB uvolňovala měnové 

podmínky především snižováním svých úrokových sazeb. 

 

Hlavní úrokové sazby ČNB zůstaly beze změny, na velmi nízké úrovni. Limitní 

úroková sazba 2T repo operace i diskontní sazba jsou i nadále na 0,05%, lombardní 

sazby na 0,25%. Asymetrický závazek ČNB udržovat kurz koruny vůči euru nad úrovni 

27 CZK/EUR zůstává v platnosti přičemž poslední oficiální prohlášení ČNB 

předpokládá jeho používání nejméně do roku 2016 (11). 
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2.2.4 Politické faktory 

Česká republika je demokratický stát, kde o vládě a od roku 2013 i o hlavě státu 

rozhodují voliči bez rozdílu pohlaví, rasy či společenského postavení. V České 

republice máme dva druhy stran a to levicové a pravicové politické strany. Politická 

situace se v ČR mění právě v závislosti na tom, která politická strana je na vrcholu. 

Mezitím co levicové strany preferují spíše sociální politiky, pravicové strany se snaží 

zaměřit spíše na podnikatelskou sféru. Dále by bylo dobré zmínit,                                   

že v ČR je také viditelná nedůvěra v českou politiku, což se také projevuje v účasti       

na volbách. 

 

2.2.5 Technologické faktory 

Technologické faktory jsou velmi důležitým aspektem dnešního světa. Technologie        

a inovace se ženou téměř mílovými kroky. To co bylo v technologii před pár lety 

novinkou je dnes téměř zastaralé. Podporou výzkumu a vývoje se v ČR zabývá 

společnost CzechInvest, která aktivně vyhledává a pomocí jednotlivých nástrojů 

podporuje soukromé firmy a výzkumná centra s inovačním potenciálem. Společnost 

CzechInvest má aktuálně následující programy na podporu výzkumu a vývoje: 

  

 Potenciál 

 Prosperita 

 Spolupráce 

 Gesher/Most 

 Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 

 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (14) 

 

Výzkum a vývoj je pro společnost Automotive Lighting velice důležitý. Může 

společnosti poskytnou řadu výhod například v konkurenčním boji podniků. Společnost 

Automotive Lighting si je vědoma důležitosti inovací a vývoje a má v rámci 

Jihlavského závodu své vlastní vývojové centrum, které je druhým největším v rámci 

Automotive Lighting. V roce 2013 investovala jihlavská společnost do výzkum             

a vývoje nových výrobků celkem 154 761 tis. Kč (8).  
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2.2.6 Ekologické faktory 

V dnešní době stále více přibývá na významu ekologických faktorů. Některé povinnosti 

podniků vůči životnímu prostředí vyplývají ze zákona jiné jsou otázkou etiky. 

Samozřejmě i Česká republika má právní normy, které jsou pro podniky v oblasti 

ekologie závazné například: 

 

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě                

a o změně některých zákonů 

 Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zajišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 

 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy          

a bližších podmínkách finančního zajištění 

 a jiné 

 

Nad dodržování jednotlivých norem a zákonů dohlíží Česká inspekce životního 

prostředí. V případě nedodržování (např. poškozování nebo ohrožování životního 

prostředí) by společnosti hrozily sankční postihy ze strany státu. 

 

 Společnost Automotive Lighting má certifikaci normy ISO 14001 (systém 

environmentálního managementu), kterou zavedla v roce 2002 a je jedenkrát ročně 

auditovaná externí certifikační společností. Zavedením systému Automotive Lighting,   

s. r. o. napomáhá ochraně lidského zdraví a životního prostředí před možnými dopady 

jejich činnosti a výrobků a udržování a zlepšení životního prostředí. Při své činnosti      

se Automotive Lighting s. r. o. řídí následujícími principy: 

 

 úsporná spotřeba zdrojů, 

 minimalizace dopadů na životní prostředí, 

 každý zaměstnanec nese odpovědnost za ochranu životního prostředí, 

 shoda s právními předpisy. (8) 

http://www.cizp.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=2290&sh=-702567426
http://www.cizp.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=3885&sh=16443753
http://www.cizp.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=3885&sh=16443753
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2.3 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

2.3.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé dílčí složky majetku a kapitálu, tedy strukturu 

aktiv a pasiv podniku. Na tu se nyní zaměříme: 

 

 Vertikální analýza aktiv 

Struktura aktiv společnosti Automotive Lighting, s. r. o. v letech 2006 - 13 je poměrně 

rovnoměrně rozložena na 2 hlavní části, a to stálá aktiva (tj. dlouhodobý majetek)          

a oběžná aktiva. Hodnoty těchto dvou položek aktiv kolísají okolo 50% celkových 

aktiv. Poslední nepatrnou částí aktiv společnosti je časové rozlišení, které se pohybuje 

okolo 0,06 % až do 3,65 % a tvoří tedy nejmenší podíl na aktivech podniku.  

 

Tabulka č. 2: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní) 

AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 54,56% 41,35% 53,69% 52,61% 52,49% 48,28% 46,35% 50,89% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,48% 1,18% 1,27% 0,92% 0,68% 0,65% 0,47% 0,35% 

Dlouhodobý hmotný majetek 53,08% 40,17% 52,42% 51,69% 51,82% 47,63% 45,88% 50,54% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 45,38% 57,96% 44,64% 46,17% 46,78% 50,45% 52,26% 45,46% 

Zásoby 10,36% 6,64% 8,84% 10,16% 8,38% 10,25% 14,62% 16,13% 

Dlouhodobé pohledávky 0,16% 0,12% 0,18% 0,17% 0,08% 0,05% 0,46% 0,45% 

Krátkodobé pohledávky 18,29% 19,57% 31,87% 35,41% 38,17% 39,26% 36,44% 28,47% 

Krátkodobý finanční majetek 16,57% 31,64% 3,76% 0,43% 0,14% 0,89% 0,74% 0,41% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,06% 0,69% 1,67% 1,21% 0,73% 1,27% 1,39% 3,65% 

 

To, že podíl dlouhodobého majetku společnosti má tak velké zastoupení v aktivech 

společnosti je způsobeno tím, že společnost má hodně dlouhodobého hmotného majetku 

v položkách samostatných movitých věcí a stavbách. Dlouhodobý nehmotný majetek  

společnosti je zastoupen pouze v rozmezí 0,35 % - 1,48%. 

 

Naopak tomu oběžná aktiva společnosti jsou zastoupena hlavně z pohledu krátkodobých 

pohledávek a zásob. Finanční majetek společnosti (hotovost a peníze na bankovních 

účtech) se v posledních letech nepohybují ani na 1% celkových aktiv, tzn. že firma      
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má minimální zdroje v krátkodobém finančním majetku, což se níže projeví                     

i ve velikosti ukazatelů likvidity. 

 

 Vertikální analýza pasiv 

Z vertikální analýzy pasiv v letech 2006 - 13 je patrné, že podíl vlastního kapitálu 

společnosti postupně klesá, zatímco v roce 2006 byl podíl vlastního kapitálu okolo 70% 

celkových pasiv, v roce 2013 již hodnota vlastního kapitálu nepřekročila hranici 50%.  

 

Naopak podíl cizích zdrojů ve společnosti stoupá, zatímco podíl cizího kapitálu 

společnosti byl v roce 2006 jen okolo 25% celkových pasiv, v roce 2011 již hodnota 

cizích zdrojů překročila hranici 40% a v roce 2013 překročila i pomyslnou polovinu, 

tedy hranici 50%. Největší složkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, které mají 

hlavní podíl na neustále se zvyšujících cizích zdrojích podniku. V roce 2013 přesáhl 

podíl krátkodobých závazků dokonce i pomyslnou hranici 50%. Zatímco dlouhodobé 

závazky tvoří téměř nejmenší složku cizích zdrojů a pohybují se  okolo 0,14% - 2,73%. 

 

Tabulka č. 3: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní) 

  PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 71,40% 74,05% 71,52% 70,66% 64,56% 57,18% 61,84% 45,53% 

A. I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 22,94% 17,88% 25,56% 28,40% 28,37% 28,39% 24,58% 23,91% 

A. II. KAPITÁLOVÉ FONDY 0,75% 0,61% 3,85% -0,58% -0,16% -2,02% 1,25% -1,37% 

A.III. REZERVNÍ FONDY 1,70% 1,71% 3,76% 3,06% 3,06% 3,06% 2,65% 2,58% 

A.IV. VH MINULÝCH LET 36,17% 35,49% 31,64% 33,90% 22,92% 11,89% 17,40% 7,27% 

A. V. VH BĚŽ. ÚČ. OBDOBÍ 9,84% 18,37% 14,40% 5,88% 10,37% 15,86% 15,97% 15,71% 

B. CIZÍ ZDROJE 25,59% 25,02% 28,40% 29,26% 35,41% 42,81% 38,16% 54,47% 

B.  I. REZERVY 2,82% 1,82% 0,31% 0,05% 1,00% 0,38% 0,13% 0,03% 

B. II. DL. ZÁVAZKY 0,14% 1,79% 1,90% 2,73% 2,25% 1,55% 1,61% 0,81% 

B.III. KR. ZÁVAZKY 22,63% 21,41% 26,19% 26,49% 32,16% 40,88% 36,42% 53,63% 

C.  I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 3,01% 0,92% 0,09% 0,08% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 

 

Největší složkou vlastního kapitálu byl do roku 2009 nerozdělený zisk z minulých let. 

Nicméně od roku 2010 se v důsledku rozdělení a použití zisku z minulých let stal 

největší složkou základní kapitál společnosti. Naopak nejmenší podíl na vlastním 
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kapitálu tvoří kapitálové fondy, které se v jednotlivých letech dostávají i do záporných 

procent. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, podíl cizích zdrojů společnosti na celkových pasivech            

v posledních letech neustále stoupá. V roce 2013 byl podíl cizích zdrojů téměř okolo 

55%. Mohou za to hlavně krátkodobé závazky, jejichž podíl se neustále zvyšuje. Zbylé 

nepatrné % podíly patří položkám rezerv a dlouhodobým závazkům. Rezervy 

společnosti se pohybují okolo 0,03% - 2,82%. Jejich podíl na cizích zdrojích se neustále 

snižuje. Největší zastoupení měly v roce 2006, kdy byly zastoupeny téměř 3% podílem 

v pasivech podniku. Nejmenší naopak v roce 2013 a to jen 0,03%. 

 

V grafu níže můžeme vidět vyjádřený % podíl základních složek pasiv. Je zde dobře 

viditelný obrat v podílů cizích a vlastních zdrojů společnosti. Časové rozlišení               

je zastoupeno v pasivech podniku na velmi malé úrovni a nepřekročilo hranici 4%. 

 

 

Graf č. 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní) 

 

 Vertikální analýza tržeb 

Celkové tržby společnosti se skládají ze 3 složek. Hlavní částí jsou tržby z prodeje 

výrobků a služeb, které se pohybují okolo 90% celkových tržeb. Druhou složkou        
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jsou tržby z prodeje materiálu, které se pohybují do 10% celkových tržeb a poslední 

nejmenší složkou jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku, které se pohybují       

okolo 1% celkových tržeb.  

 

 

Graf č. 5: Vertikální analýza tržeb (Zdroj: vlastní) 

 

 Regresní přímka 

Na vývoji tržeb, proložených regresivní přímkou je dobře patrný propad v období 

celosvětové krize, která započala sice rokem 2007, nicméně největší propad                    

v celkových tržbách zaznamenala firma až v roce 2009. Od roku 2010 tržby opět 

stoupají. Z grafu je také patrný pozvolný vzestup tržeb, což se vylučuje s regresní 

přímkou, která vykazuje spíše konstantní vývoj tržeb. 

 

Regresní přímka má předpis: η(x) = - 214 073 689,4 + 110 219,54x 
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Graf č. 6: Vývoj tržeb (Zdroj: vlastní) 

 

Předpověď pro rok 2014 je tedy vypočtena:  7 908 455,53 tis. Kč. 

 

 Vertikální analýza nákladů 

Náklady společnosti se skládají z 5 hlavních položek nákladů, přičemž hlavní složkou 

nákladů je výkonová spotřeba, která v sobě zahrnuje spotřebu materiálu, energie            

a služeb. Spotřeba materiálu a energie, která je hlavní složkou výkonové spotřeby tvoří 

zhruba 90% této položky. Služby, které jsou druhou složkou výkonové spotřeby tvoří 

zbylých 10%. Druhou největší složkou nákladů jsou osobní náklady, které tvoří okolo 

10% celkových nákladů. Tyto náklady v sobě zahrnují, jak mzdové náklady,               

tak i náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zbylá část, tedy asi 10% 

celkových nákladů připadá na zbylé složky nákladů, tj. odpisy dlouhodobého majetku    

a ostatní provozní a finanční výnosy. 
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Graf č. 7: Vertikální analýza nákladů (Zdroj: vlastní) 

  

2.3.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje změny hodnot vykazovaných dat v čase a také jejich 

relativní (procentní) změny. 

 

 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv v letech 2007 - 2013 kolísá a růst aktiv střídá jejich pokles. 

Mezitím co v letech 2008 - 2009 došlo k velkému snížení aktiv, byl rok 2011 v poměru 

snížení aktiv téměř zanedbatelný. V ostatní letech došlo k růstu aktiv společnosti, 

nejvíce v roce 2007, kdy aktiva společnosti vzrostla o téměř 29%. 

 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní) 
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2006 x x x x x x 

2007 1 143 250 -61 460 1 171 313 28,27% -2,79% 63,82% 

2008 -1 558 521 -196 737 -1 386 546 -30,04% -72,65% -46,11% 

2009 -362 652 -229 911 -111 937 -9,99% -11,80% -6,91% 

2010 3 027 -2 248 21 196 0,09% -0,13% 1,41% 

2011 -2 252 -138 774 118 727 -0,07% -8,09% 7,76% 
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2012 506 804 171 854 324 015 15,51% 10,89% 19,66% 

2013 105 237 224 747 -208 770 2,79% 12,85% -11,84% 

 

Položky dlouhodobého majetku dle horizontální analýzy aktiv v posledních letech 

neustále klesaly. Největší pokles byl zaznamenán v roce 2009 a to o 229 911 tis. Kč. 

Dlouhodobý majetek klesl o téměř 12% oproti předcházejícímu roku. Nicméně od roku 

2012 dochází ke zlomu a položky dlouhodobé majetku postupně rostou. V roce 2013, 

kdy došlo k největšímu růstu (tj. téměř o 13%) se majetek společnosti vázaný ve stálých 

aktivech zvýšil o 224 747 tis. Kč. 

 

Oběžná aktiva společnosti narostly nejvíce v roce 2007 a to celkem o 1 171 313 tis. Kč, 

tj. téměř o 64%. Poté došlo v letech 2008 - 9 k razantnímu poklesu, nejdříve o 46%        

a posléze o 7%. Naopak tomu bylo v letech 2010 - 12, kdy dochází opět k růstu 

oběžných aktiv. Nicméně, ale v roce 2013 je opět zaznamenán pokles a to téměř o 12%. 

 

 

Graf č. 8: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní) 

 

 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv společnosti v letech 2007 - 13 vykazuje opět stav kolísání. 

Pokles pasiv je zaznamenán hlavně v letech 2008 - 9 a poté také mírný pokles v roce 

2011. V ostatních letech se podíl pasiv zvyšoval, nejvíce v roce 2007 a to téměř o 29%. 
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Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní) 

ROK 
ABSOLUTNÍ ZMĚNA % ZMĚNA 

PASIVA 
CIZÍ 

ZDROJE 
VLASTNÍ 
KAPITÁL 

PASIVA 
CIZÍ 

ZDROJE 
VLASTNÍ 
KAPITÁL 

2006 x x x x x x 

2007 1 143 250 263 292 953 818 28,27% 25,44% 33,03% 

2008 -1 558 521 -267 533 -1 246 192 -30,04% -20,61% -32,44% 

2009 -362 652 -74 712 -287 332 -9,99% -7,25% -11,07% 

2010 3 027 201 972 -197 199 0,09% 21,13% -7,60% 

2011 -2 252 240 885 -242 763 -0,07% -20,97% -7,43% 

2012 506 804 41 281 465 796 15,51% 2,95% 14,26% 

2013 105 217 673 161 -567 808 2,79% 46,75% -24,33% 

 

Cizí zdroje společnosti vykazují spíše růst. Největší růst byl v roce 2013, tj. téměř          

o 47%. Pokles cizích zdrojů byl zaznamenán jen v letech 2008 - 9 a to v roce 2008           

téměř o 21%  a v roce 2009 o 7,25%. 

 

Vlastní zdroje vykazují naopak spíše pokles. Růst byl zaznamenán jen v roce 2007         

a 2012. V roce 2007 byl zároveň největší růst a to o 33,03%. V ostatních letech došlo      

k poklesu, nejvíce v roce 2008 a to o téměř 21%. 

 

 

Graf č. 9: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní) 
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2.3.3 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability představují poměr efektu z podnikání a vkladů do podnikání. 

Tabulka č. 6 uvádí výsledky jednotlivých ukazatelů rentability za období 2006 - 13. 

 

Tabulka č. 6: Ukazatelé rentability (Zdroj: vlastní) 

ROK ROA ROE ROCE ROS 

2006 0,07 0,14 0,14 0,05 

2007 0,20 0,25 0,25 0,11 

2008 0,10 0,20 0,21 0,08 
2009 0,10 0,08 0,08 0,04 

2010 0,08 0,16 0,16 0,06 

2011 0,15 0,28 0,27 0,08 

2012 0,17 0,26 0,25 0,08 
2013 0,17 0,29 0,28 0,06 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) nám říká, kolik Kč zisku                          

je vyprodukováno vložením 1 Kč majetku do podnikatelské činnosti. Rentabilita 

celkových vložených aktiv (ROA) je dle výsledků Českého statistického úřadu            

pro odvětví průmyslu velmi nízká a pohybuje se do 10%, nejčastěji okolo 6%.  Hodnoty 

firmy se ale pohybují kromě roku 2006 a 2010 okolo 10 - 20 %, což je značně               

nad průměrem průmyslové rentability celkových vložených aktiv. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje míru zhodnocení vložených prostředků 

do podnikatelské činnosti. ROE se dle výsledků pro průmysl Českého statistického 

úřadu pohybuje v letech 2006 - 2013 okolo 10 - 17%. Hodnota ukazatele ROE naší 

společnosti Automotive Lighting se ale pohybuje v mezích 14 - 29%. Hodnota 

ukazatele tedy většinou opět překračuje  průmyslové hodnoty dle výsledků Českého 

statistického úřadu. 
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Graf č. 10: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje množství zisku z jedné Kč tržeb. Společnost 

Automotive Lighting Jihlava má rentabilitu tržeb v řádu 4 - 11%. Dle údajů Českého 

statistického úřadu se ROS v letech 2006 - 12 pohybovala v rozmezí zhruba od 4 - 8 %.  

Dle grafu níže je patrné, že rentabilita tržeb společnosti kolísá spíše nad průměrem         

v průmyslovém odvětví. 

 

 

Graf č. 11: Rentabilita tržeb (Zdroj: vlastní) 
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2.3.4 Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatele 

aktivity mají většinou podobu obratu. Jednotlivé ukazatele v letech 2006 - 13 zobrazuje 

tabulka č. 7 níže. 

 

Tabulka č. 7: Ukazatelé aktivity (Zdroj: vlastní) 

Rok 

Obrat 

celkových 

aktiv 

Obrat 

stálých 

aktiv 

Obrat 

zásob 

Doba 

obratu 

zásob 

Doba 

obratu 

pohledávek 

Doba 

obratu 

závazků 

2006 1,80 3,30 17,36 0,07 32,22 36,16 
2007 1,69 4,08 25,45 0,05 32,03 25,71 
2008 1,90 3,54 21,51 0,06 20,24 25,72 
2009 1,43 2,72 14,10 0,10 41,73 44,26 
2010 1,62 3,08 19,31 0,07 35,42 43,96 
2011 1,92 3,98 18,73 0,07 35,14 54,57 
2012 1,90 4,10 13,00 0,10 24,77 46,38 
2013 2,19 4,30 13,58 0,09 44,89 51,92 

  

Obrat celkových aktiv udává kolikrát se aktiva společnosti za daný časový interval (tedy 

za rok) v podniku ,,obrátí". Doporučená hodnota obratu celkových aktiv by měla být 

větší než 1. Čím je hodnota ukazatele větší tím lépe. Obrat celkových aktiv společnosti 

Automotive Lighting se pohybuje v rozmezí 1,43 - 2,19. Hodnota obratu celkových 

aktiv firmy Automotive Lighting je tudíž velmi uspokojivá. 

 

Obrat stálých aktiv vyjadřuje obrat dlouhodobého majetku ve společnosti za rok. 

Ukazatel obratu stálých aktiv by měl být obecně také vyšší než 1, což naše firma 

splňuje, jelikož ukazatel obratu stálých aktiv firmy v letech 2006 - 13 se pohybuje okolo 

2,7 - 4,30. Dosažené hodnoty jsou dokonce vyšší i než u obratu celkových aktiv. 

Můžeme tedy říci, že podnik využívá efektivně svoje aktiva. 

 

Ukazatel obratu zásob nám říká, kolikrát za rok jsme schopni přeměnit naše zásoby      

na tržby. Hodnoty ukazatele společnosti Automotive Lighting, s. r. o. se pohybují              

v rozmezí 13,0 - 25,45. Firma měla největší obrat zásob v roce 2007, kdy svoje zásoby 

na zisk přeměnila téměř 26 krát za rok. 
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 Doba obrat zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku      

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Ukazatel doby obratu by měl být co nejnižší. 

Hodnota ukazatele společnosti se pohybuje okolo 0,05 - 0,10, tzn. že zásoby v podniku 

setrvají průměrně maximálně 0,10 dne. 

 

 První diference 

První diference doby obratu zásob vykazuje klesající i stoupající tendenci v rámci setin 

dne, tudíž se jedná o minimální změny v době obratu zásob. Největší vzestup byl v roce 

2009 a to o 0,04, oproti tomu největší pokles byl v následujícím roce 2010 a to o 0,03. 

 

 

Graf č. 12: První diference doby obratu zásob (Zdroj: vlastní) 

 

 Tempo růstu 

Největší % růst byl zaznamenán v roce 2009, kdy se doba obratu zvýšila o 65%. 

Naopak pokles byl zaznamenán v letech 2007, 2010 a 2013, kdy hodnota klesla           

pod 1. 
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Graf č. 13: Tempo růstu doby obratu zásob (Zdroj: vlastní) 

 

 Regresní přímka 

Dle grafu níže proloženého regresivní přímkou je patrné, že ukazatel doby obratu zásob 

má stoupající tendenci. Vzhledem k velmi nízkému ukazateli nelze brát vzestup doby 

obratu zásob jako negativní jev, pokud by ale došlo k vysokému vzestupu měla            

by si společnost dát pozor, aby neměla v zásobách vázány zbytečně potřebné finanční 

prostředky. 

 

Regresní přímka má předpis: η(x) =  - 9,4297 + 0,00473x 

 

 

Graf č. 14: Doba obratu zásob (Zdroj: vlastní) 

0,72 

1,15 

1,65 

0,69 

1,04 

1,45 

0,93 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo růstu 

0,00 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob Regresní přímka 



57 

 

Předpověď na rok 2014 je rovna:   0,0967 dne. 

 

Vypočtená předpověď na rok 2014 je z pohledu doby obratu zásob pro firmu příznivá. 

 

2.3.5 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti informují o poměru mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem 

společnosti. Dle výsledků jednotlivých ukazatelů firmy Automotive Lighting Jihlava      

v letech 2006 - 13 je patrné, že ukazatele celkové zadluženosti sice stoupají, což zvyšuje 

rentabilitu společnosti, nicméně doporučuji, aby ukazatele celkové zadluženosti 

nepřesáhli hranici 50 %, pak by mohl nastat problém s vyšší úrokovou sazbou, kterou 

by banky při potřebě úvěru navýšily v důsledku rizikovosti. Bohužel však v roce 2013 

ukazatel celkové zadluženosti překročil pomyslnou hranici 50% a tudíž více                 

jak polovina zdrojů společnosti byla v tomto roce financována cizími zdroji.  

 

Ukazatelé dlouhodobé zadluženosti se pohybují do 3 %  maximálně, tudíž má firma 

pouze minimální dlouhodobé dluhy. 

 

Tabulka č. 8: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

ROK 
Celková 

 zadluženost 

Dlouhodobá 

zadluženost 

Běžná  

zadluženost 

2006 25,59% 0,14% 22,63% 
2007 25,02% 1,79% 21,41% 
2008 28,40% 1,90% 26,19% 
2009 29,26% 2,73% 26,49% 
2010 35,41% 2,25% 32,16% 
2011 42,81% 1,55% 40,88% 
2012 38,16% 1,61% 36,42% 
2013 54,47% 0,81% 53,63% 

 

Z grafu níže je patrný neustálý nárůst zadluženosti. Jediný pokles je patrný v roce 2012, 

kdy došlo ke snížení celkové zadluženosti téměř o 5%. 
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Graf č. 15: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní) 

 

 První diference 

První diference celkové zadluženosti společnosti vykazuje většinou kladné výsledek, 

tudíž stoupající zadluženost, vyjma roků 2007 a 2012. Největší nárůst celkové 

zadluženosti byl v roce 2013 a to o 0,163. Naopak největší pokles byl v předešlém roce 

2012 o 0,047. Obecně lze tedy říci, že celková zadluženost společnosti roste, což lze 

brát v důsledku vysokého ukazatele zadluženosti za velmi negativní jev. 

 

 

Graf č. 16: První diference celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost 

-0,006 

0,034 
0,009 

0,062 
0,074 

-0,047 

0,163 

-0,100 

-0,050 

0,000 

0,050 

0,100 

0,150 

0,200 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

První diference  

Celková zadluženost 



59 

 

 Tempo růstu 

Největší tempo růstu celkové zadluženosti společnosti  bylo v roce 2013, kdy se celková 

zadluženost zvýšila o 42,8 %. Pokles ukazatele byl zaznamenán pouze v roce 2007        

a 2012, kdy se hodnota ukazatele dostala pod hodnotu 1. 

 

 

Graf č. 17: Tempo růstu celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

 

2.3.6 Analýza ukazatelů likvidity 
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2012 1,43 1,03 0,02 

2013 0,85 0,55 0,01 

 

Z tabulky výše je zřejmé, že ukazatele běžné likvidity se pohybují v literaturou 

doporučených mezích 1,2 - 2,5 a kromě roku 2007, kdy došlo k mírnému vychýlení 

ukazatele splňují literaturou doporučené hranice a tudíž můžeme říci, že ukazatele běžné 

likvidity firmy Automotive Lighting jsou optimální. 

 

Doporučená hodnota ukazatelů pohotové likvidity je okolo 1 - 1,5. Ukazatele pohotové 

likvidity tyto hranice také splňují, kromě roku 2007, kdy byl ukazatel nadměrně vysoký 

a to 2,40, dále v letech 2011 a 2013, kdy došlo k opačné situaci a to k tomu, že nám 

hodnota pohotové likvidity klesla pod 1, což je velmi negativní jev. V letech 2011            

a 2013 tudíž dochází k porušení zachování likvidity podniku. 

 

Ukazatele okamžité likvidity by se měly pohybovat okolo 0,2 - 0,5. Bohužel ukazatele 

okamžité likvidity se pohybují většinou v hranicích 0,01 - 0,02, což je výrazně           

pod hranicí doporučené okamžité likvidity a to je rozhodně velice negativní jev, protože 

při nízkém ukazateli může dojít k tomu, že firma není schopna včas hradit své závazky. 

 

 

Graf č. 18: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní) 
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 Regresní přímka 

Na vývoji pohotové likvidity proložené regresivní přímkou je vidět klesající tendence.  

 

Regresní přímka má předpis:  η(x) = 363,45 - 0,18x 

 

 

Graf č. 19: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní) 

 

Předpověď na rok 2014:   0,49. 

 

Předpověď pro rok 2014 je značně negativní, jelikož ukazatel pohotové likvidity          

by se měl dle předpovědi dostal hodně hluboko pod doporučenou hranicí pohotové                        

likvidity 1 - 1,5.  

 

2.3.7 Soustavy ukazatelů 

Nyní představím jednotlivé výsledky soustav ukazatelů (modelů) sestavených za účelem 

posouzení finanční situace podniku Automotive Lighting Jihlava. 

 

 Altmanův model 

Dle vypočtených výsledků Altmanovy formule bankrotního modelu uvedené níže          
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Tabulka č. 10: Altmanův model (Zdroj: vlastní) 

Rok A B C D E Z - SCORE 

2006 0,23 0,36 0,08 2,79 1,83 3,73 
2007 0,37 0,35 0,20 2,96 1,73 4,16 
2008 0,18 0,32 0,15 2,52 2,05 3,98 
2009 0,20 0,34 0,06 2,41 1,56 3,18 
2010 0,15 0,23 0,10 1,82 1,84 3,21 
2011 0,10 0,12 0,16 1,34 2,10 3,32 
2012 0,16 0,17 0,17 1,62 2,09 3,54 
2013 -0,08 0,07 0,15 0,84 2,48 3,29 

 

Z grafu a tabulky Altmanova modelu je patrné, že všechny vypočtené hodnoty              

se pohybují nad hranicí 3, tudíž zde není patrné, že by byla firma ohrožena jakýmikoli 

vážnými finančním problémy ani, že by se nacházela v ,,Šedé zóně" nevyhraněných 

výsledků a to ani období celosvětové ekonomické krize, která počala rokem 2007.  

 

 

Graf č. 20: Altmanův model (Zdroj: vlastní) 

 

 Model ,,IN" 

Výsledky modelu IN05 firmy Automotive Lighting se pohybují okolo 1,17 - 9,34.  
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2008 3,52 - 0,10 1,90 1,70 1,42 
2009 3,42 141,32 0,10 1,43 1,74 6,94 
2010 2,82 - 0,08 1,62 1,45 1,17 
2011 2,34 - 0,15 1,92 1,23 1,40 
2012 2,62 - 0,17 1,90 1,43 1,55 
2013 1,84 - 0,17 2,19 0,85 1,43 

 

Dle výsledků modelu IN05 je zřejmě, že se podnik pohybuje mezi uspokojivou finanční 

situací tj. když jsou hodnoty větší než 1,6 a v jiných letech zase v tzv. ,,Šedé zóně" 

nevyhraněných výsledků tj. když jsou hodnoty menší jak 1,6. Je to způsobeno                 

v důsledku výpočtu B položky, jelikož ve výkazu zisku a ztráty nejsou žádné nákladové 

úroky v tis. Kč. Z tohoto důvodu mohla nastat i situace, že jsou výsledky modelu IN05 

značně zkreslené, neboť se mi nepodařilo zjistit přesnou výši nákladových úroků. 

 

 

Graf č. 21: Model IN05 (Zdroj: vlastní) 
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3 ZHODNOCENÍ A VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části se pokusím zaměřit na shrnutí a zhodnocení celkové situace podniku            

a na návrhy vlastních řešení. Výchozími materiály k práci byly účetní výkazy rozvahy           

a zisku a ztráty za období 2006 - 13. Nejnovější výkazy za rok 2014 ještě nebyly 

připravené, a proto nemohou být v mé bakalářské práci využity. Na jednotlivé 

ekonomické ukazatele jsem se snažila co nejpřesněji aplikovat jednotlivé statistické 

metody regresní přímky a časových řad. 

 

3.1 Zhodnocení celkové situace 

Firma Automotive Lighting Jihlava vznikla v roce 1997 a je úspěšnou společností 

působící v oblasti osvětlení automobilové techniky. Firma je součástí koncernu Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA) a v České republice je zastoupena jedinou pobočkou        

v Jihlavě, která se svou produkcí významně podílí na obratech koncernu. V jihlavském 

závodě jsou vyráběny přední světlomety, pro takové automobilové společnosti jakými 

jsou například: Volkswagen, Audi, Škoda a jiné.  

 

Pro zhodnocení vnějšího prostředí podniku byla použita SLEPT analýza, při které byly 

analyzovány ekonomické, sociální, politické, technologické i ekologické faktory,     

které by mohly pro firmu znamenat potenciální příležitost nebo hrozbu. Dá se říci,      

dle výsledků SLEPT analýzy, že firma se snaží splynou s vnějším prostředím. Snaží     

se dbát na ekologické prostředí, což dokazuje i certifikátem ISO 14001. V rámci 

technologického prostředí se snaží také vyvíjet kvalitní a nadčasové výrobky ve svém 

výzkumném centru, které je druhé největší v rámci Automotive Lighting. Navíc               

za spolupráce se společností CzechInvest, která podporuje podnikání v ČR, se snaží 

využívat projekty na podporu podnikání, například v roce 2008 si společnost nechala   

za spolupráce se společností CzechInvest rozšířit své výrobní prostory a technologie. 

Tudíž se snaží využívat podpory, kterou v rámci svých projektů nabízí i externí 

subjekty, jakým je právě například společnost CzechInvest. Firma se dále snaží 

dodržovat všechny legislativní zákony České republiky a spolupracovat a podporovat 

vnější sociální prostředí, hlavně v krajském městě Jihlava a jeho okolí. Společnost          
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také úzce spolupracuje s univerzitami a snaží se dávat možnosti stáží studentům (nejen 

technických oborů), kteří v řadě případů spojí svoji budoucí kariéru právě s touto 

úspěšnou společností. Můžeme tedy říct, že společnost Automotive Lighting,             

která je jedním z největších zaměstnavatelů kraje Vysočina, se v rámci své politiky 

snaží prospěšně  dbát na vnější okolí, splynout s ním a vyhýbat se vnějším hrozbám. 

 

Finanční analýza společnosti Automotive Lighting byla provedena pomocí účetních 

výkazů a statistickým metod. Dle výsledků analýzy lze říci, že nejhorším rokem 

společnosti byl rok 2009, kdy firma zaznamenala odraz celosvětové krize, která začala 

rokem 2007. Odraz krize se projevil nejen v tržbách společnosti, které se snížily o více 

než 2 300 000 tis. Kč, ale i v rámci ostatních ekonomických ukazatelů firmy. Naopak   

za nejúspěšnější rok společnosti lze považovat rok 2007, který vykazoval nejvyšší tržby, 

dostatečně vysoké ukazatele likvidity a nejmenší ukazatele zadluženosti v rámci 

sledovaných období. Nicméně společnost úspěšně přestála propad v roce 2009 a lze říci, 

že jednotlivé ukazatele v posledních letech vykazují až na výjimky oživení a stoupající 

tendenci, můžeme tedy i přes jisté nedostatky očekávat budoucí ekonomický růst 

společnosti. 

 

Vývoj tržeb společnosti proložený regresní přímkou vykazuje spíše konstantní vývoj,  

nicméně firma Automotive Lighting očekává v roce 2014 nárůst tržeb o 20% oproti 

roku 2013 a to v důsledku výroby nových produktů (Full - LED světlometů pro přední 

evropské automobilové společnosti), které jsou z technického obsahu zcela inovativní                    

a průlomové. Výhodou LED světlometů jsou kvalitnější světelné charakteristiky             

a pozitivní dopad na životní prostředí. Můžeme tedy v tržbách předpovídat spíše 

skokových vývoj směrem nahoru, který je mnohem pozitivnější než vykazuje 

předpověď regresní přímkou. Tato skutečnost by se měla také odrazit i v navýšení počtu 

pracovníků, který se bude odvíjet od nových projektů a rozšiřování kapacit výroby.  

 

Majetek společnosti je v případě aktiv poměrně rovnoměrně rozložen na oběžná a stálá 

aktiva. Společnost má dostatečně vysoké položky dlouhodobého majetku, zatímco 

oběžná aktiva má společnost zastoupena hlavně vysokými položkami pohledávek           

a zásob. Finanční majetek společnosti v posledních letech netvoří ani 1% celkových 
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aktiv, což vyvolává značné znepokojení a také porušení zachování likvidity                     

v jednotlivých letech. 

 

Dominantní postavení v pasivech společnosti získávají v posledních letech cizí zdroje, 

což shledávám jako dosti závažný problém, vzhledem k vysokým položkám dochází       

totiž k rapidnímu růstu zadluženosti podniku a porušení likvidity. Tento jev je způsoben 

nadměrně vysokými krátkodobými závazky z obchodních vztahů, ke kterým se ještě                

v průběhu navrhované části vrátíme. Podstatnou částí vlastních zdrojů společnosti jsou 

základní kapitál, který má výši 927 637 tis. Kč. Dále také výsledky hospodaření a zisky 

minulých let. Tudíž lze říci, že firma má i přes vzrůstající cizí zdroje velké rezervy         

v položkách nerozdělených zisků z minulých let, které může v průběhu času použít        

v rámci potřeby podniku. 

 

Ukazatele rentability společnosti se pohybují spíše nad průměrem průmyslového 

odvětví. Firma má dostatečně vysokou rentabilitu tržeb i míru zhodnocení vlastního 

kapitálu tj. rentabilitu vlastního kapitálu. Firma tedy je dostatečně rentabilní                    

a ani v budoucnu by neměly nastat problémy s rentabilitou společnosti. 

 

Ukazatele aktivity vykazují velmi dobré výsledky. Doba obratu zásob je minimální, 

takže zásoby nesetrvávají v podniku příliš dlouho, a tudíž se zatím není potřeba                  

znepokojovat ani kvůli trendu mírného vzestupu doby obratu zásob. Firma tedy 

nevlastní žádné nadbytečně zásoby a nejsou v nich tudíž vázány zbytečně potřebné 

finanční prostředky. Ukazatele obratu aktiv jsou také větší než 1 a tudíž se pohybují       

v doporučených hranicích, to znamená, že ani zde nemá firma žádné závažné problémy. 

 

Ukazatele zadluženosti vykazují značné znepokojení z důvodu stoupající celkové 

zadluženosti podniku, která je způsobena extrémně vysokou položkou krátkodobých 

závazků, které se neustále zvyšují, což se projevuje i na vysokém ukazateli 

zadluženosti. Přičemž z pohledu dlouhodobé zadluženosti, která se pohybuje               

jen maximálně do 2,73%, lze říci, že firma nemá žádné významně vysoké dlouhodobé 

závazky.  
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Ukazatele likvidity firmy Automotive Lighting mají jednoznačně klesající tendenci. 

Ukazatele běžné likvidity se prozatím pohybují v doporučených hranicích. Po očistění 

ukazatele od zásob dostaneme ukazatele pohotové likvidity, které již v letech 2011        

a 2013 vykazují značné znepokojení a dochází k porušení zachování likvidity firmy. 

Předpověď pro rok 2014 je 0,49, což je značně pod doporučenou hranicí 1 - 1,5. 

Ukazatele okamžité likvidity se pohybují hluboko pod doporučenými hranicemi. Tento 

jev je způsoben v důsledku nízkého krátkodobého finančního majetku a naopak také 

kvůli velmi vysokému ukazateli krátkodobých pohledávek.  

 

Soustavy ukazatelů byly sestaveny z účelem posouzení finanční situace podniku. Podle 

Altmanova modelu firmě nehrozí žádné finanční problémy a firma může uspokojivě 

předvídat svou finanční situaci. Nicméně podle modelu IN se firma v některých letech 

pohybuje v tzv. ,,Šedé zóně" nevyhraněných výsledků, to je způsobeno nulovými 

nákladovými úroky ve výkazu zisku a ztráty, což může být způsobeno také v důsledku 

nedostatečných informací, proto bohužel musím konstatovat, že model IN může být       

v některých letech značně zkreslený. 

 

Dle zkoumání jednotlivých slabých míst podniku, bylo patrné, že jednotlivé 

nedokonalosti na sebe navazují. Vysoká položka krátkodobých závazků způsobila nejen 

neustále se zvyšující podíl cizích zdrojů, ale měla i vliv na velice nízké ukazatele 

likvidity. Ukazatele likvidity byly také ovlivněny velmi nízký krátkodobým finančním 

majetkem. I přes nedokonalosti bude rok 2014 dle prognóz pro firmu Automotive 

Lighting příznivý. Vývoj společnosti vykazoval ekonomický růst, který se projeví           

i růstem tržeb o 20%, které firma v roce 2014 očekává v důsledku zavedení nových 

výrobků a technologií. 

 

3.2 Vlastní návrhy  

Nyní se zaměříme na vlastní návrhy řešení, které budeme aplikovat na analýzou zjištěné 

nedostatky. 
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3.2.1 Factoring pohledávek 

Společnost Automotive Lighting má velmi nízký krátkodobý finanční majetek,          

což se odráží ve výši jednotlivých ukazatelů likvidity, hlavně tedy okamžité likvidity      

a tudíž dochází i k porušení likvidity v jednotlivých letech. Prodejem zásob                    

nebo dlouhodobého majetku by se v případě firmy jednalo pouze o jednorázové řešení. 

Nicméně dle mého názoru snížením položek za pohledávky z obchodních vztahů, které 

tvoří značné budoucí množství finanční prostředků by firma získala nemalou hotovost      

a nejen to.  

 

Ke snížení pohledávek bych společnosti doporučila, aby využila factoringu pohledávek. 

Společnosti by factoring značně pomohl zvýšit svůj krátkodobý finanční majetek, 

popřípadě i zajistit zdroje k financování krátkodobých závazků z obchodních vztahů, 

které tvoří obrovský podíl v pasivech společnosti. Společnost by nemusela čekat           

na zaplacení pohledávek od odběratelů a peníze by měla téměř okamžitě k dispozici. 

Česká spořitelna, naše největší banka, dokonce nabízí jistotu vrácení až 100% 

nominální hodnoty pohledávky a to do 90 dnů po její splatnosti, což by pro firmu neměl 

být žádný problém, jelikož délka splatnosti jejich pohledávek se průměrně pohybuje 

maximálně okolo 44 dnů. Společnost by tak získala okamžité finanční prostředky, navíc 

by měla pohledávky pojištěné proti riziku.  

 

Náklady faktoringu zahrnují: factoringový poplatek, který zahrnuje náklady                  

na administrativní zpracování a náklady za záruku před platební neschopností, dále            

je součástí úroková sazba, která se pohybuje na obvyklé úrovní bankovních sazeb, 

kterou aplikují komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů. Výše těchto 

nákladů závisí také na tom, zda se jedná o importní, exportní nebo tuzemský factoring.  

 

Samozřejmě není potřeba postoupit všechny pohledávky bance, doporučila bych pouze 

rizikovější pohledávky. Tímto by se společnosti měl jak zvýšit krátkodobý finanční 

majetek a zároveň také snížit rizikovost postoupených pohledávek. Samozřejmě            

za odpovídající náklady, které si banky podle rizikovosti a jiných faktorů budou 

účtovat. 
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3.2.2 Program Inovace 

Společnost aktivně využívá dotačního programu Potenciál, s pomocí kterého 

zmodernizovala a získala řadu finančních prostředků z fondů EU právě na podporu 

výzkumu a vývoje. Firmě bych proto doporučila využití i některého dalšího z projektů 

Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce EU 2014 - 2020, třeba právě 

operačního programu Inovace. Společnost by tak v rámci svých projektů, do kterých 

investuje značné peníze získala i část peněžních prostředků ze zdrojů mimo podnik. 

Program Inovace nabízí aktivity na inovace procesu, produktu, marketingové inovace                   

a organizační inovace. Společnost současně s aplikací inovací ve výzkumu a vývoji 

bude, jak rozšiřovat výrobu, tak i pracovní místa. V souvislosti s těmito skutečnostmi   

by pomocí inovací procesů mohla díky většímu objemu finančních prostředků 

zefektivnit proces, který bude muset v důsledku výroby nových produktů upravit. 

Projekt Inovace nabízí dotaci ve výši 1 - 200 mil. Kč. Pro velké podniky jakým              

je i společnost Automotive Lighting nabízí až 25% podporu projektu.  Způsobilé výdaje 

projektu Inovace zahrnují: výdaje na pořízení strojů, provozní náklady a pořízení 

dlouhodobého nehmotného majetku. Společnost by tak s pomocí účasti na programu 

inovace mohl zefektivnit své slabé stránky, které má např. v logistice a získala aspoň 

část potřebných finančních prostředků k tomuto účelu. 

 

3.2.3 Termínovaný vklad 

Společnost má i přes neustále se snižující položky značně vysoké částky nerozdělených 

zisků z minulých let, proto bych společnosti doporučila, aby svůj kapitál, který               

v současné době nehodlá použít v rámci svých projektů efektivně uložila. Mohla         

by například využít některý z termínovaných vkladů, které banky nabízejí. Samozřejmě 

je důležité, aby si firma předem stanovila na jakou dobu chce peníze uložit.                      

Od délky uložení finančních prostředků se bude odvíjet i úroková sazba, kterou            

by banka firmě poskytla. Mezi výhody termínovaného vkladu patří předem známý 

výnos, bezpečné uložení finančních prostředků, možnost vedení i v cizí měně                 

či libovolná doba uložení. Výhody i podmínky se odvíjejí od jednotlivé nabídky bank. 

Česká spořitelna například nabízí libovolnou dobu uložení, neúčtuje žádné poplatky      

za vedení a založení účtu a nabízí nadstandardní zhodnocení dočasně volných 

finančních prostředků, naproti tomu má za podmínku nutnost založení běžného účtu, 
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minimální objem - 5 mil. Kč a ekvivalenty v cizí měně. V případě jiných bank například 

Fio banky nebo ČSOB nepatří například mezi podmínky založení běžného účtu.            

V případě Fio banky, která nabízí jeden z nejlépe zhodnocených termínovaných vkladů 

až s 1,75% úrokovou sazbou by firma v případě uložení svých prostředků například      

na dobu 60 měsíců (tj. 5 let) získala při vkladu 50 mil. Kč téměř 900 tisíc korun.          

Což není rozhodně zanedbatelná částka a firma by jistě neměla problém finanční 

prostředky efektivně využít ve své činnosti. Efektivně by tak zhodnotila dosud 

nevyužité podíly na zisku. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na finanční analýzu firmy Automotive Lighting 

Jihlava. Byla provedena komplexní analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů        

za pomoci aplikace statistických metod. Práce byla zpracována za pomoci účetních 

výkazů, konkrétně rozvahy a výkazu zisku a ztráty v letech 2006 - 2013. 

 

Teoretická část je tvořena teorií ekonomických ukazatelů, kde jsou definovány 

jednotlivé ukazatele finanční analýzy a vybrané soustavy ukazatelů, dále je součástí 

teoretické části statistická teorie, která definuje metody časových řad a teorii regresní 

přímky.  

 

V praktické části jsou konkretizovány jednotlivé ekonomické ukazatele za pomoci 

účetních výkazů a posléze také aplikovány statistické metody. Jednotlivé výsledky jsou 

graficky zpracovány a proloženy dle uvážení statistickými metodami. V případě 

regresní přímky je stanoven i výpočet pro vývoj v následujících letech. Metody 

časových řad jsou aplikovány za pomoci diference a tempa růstu, kdy je zjištěn vývoj 

(tj. růst nebo pokles) ukazatele v jednotlivých letech. 

 

Poslední částí bakalářské práce je zhodnocení a vlastní návrhy řešení. V této části byla 

shrnuta celá analytická část práce, výsledky jednotlivých metod a v neposlední řadě 

byly součástí práce i vlastní návrhy řešení.  

 

V práci se mi podařilo dodržet všechny stanovené cíle práce, které byly stanoveny          

v úvodní části práce. Byla provedena analýza ekonomických ukazatelů podniku              

a soustav ukazatelů, na které byly posléze aplikovány statistické metody časových řad    

a regresní přímky. Za pomoci statistických metod, tj. diference a tempa růst bylo 

zjištěno, zda ukazatele vykazují stoupající či klesající tendenci. U vybraný ukazatelů byl 

také pomocí regresní analýzy předpovězen budoucí vývoj ukazatele. Práce mi pomohla 

v lepší orientaci a získání praktických zkušeností v problematice finanční analýzy           

a interpretaci jejich výsledků. 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2006 – 2009 

 

Hodnoty uvedené v účetních výkazech jsou v tis. Kč. 

 

  

 
AKTIVA             

 

        

2006 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM                        4 044 300 5 187 550 3 629 029 3 266 377 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                  2 206 597 2 145 137 1 948 400 1 718 489 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                   59 728 61 080 46 029 30 031 

B. I.    1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

3. Software 59 323 58 763 37 612 22 507 

4. Ocenitelná práva 0 0 7 612 6 670 

5. Goodwill  0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 405 2 317 805 854 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                          2 146 869 2 084 057 1 902 371 1 688 458 

B. II.   1. Pozemky 36 610 36 610 36 610 36 610 

2. Stavby 617 195 751 773 721 183 683 072 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 448 498 1 267 374 1 096 843 910 567 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 44 566 12 517 47 735 58 209 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 15 784 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                       0 0 0 0 

B. III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv 

0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                   1 835 403 3 006 716 1 620 170 1 508 233 

C.  I. Zásoby                                                       419 141 344 305 320 739 331 880 

C.  I.   1. Materiál 293 909 230 791 130 124 106 053 

2. Nedokončená výroba a polotovary 52 902 49 084 131 546 175 138 

3. Výrobky 72 330 64 430 59 069 50 689 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 



II 

 

5. Zboží 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                 6 457 6 030 6 548 5 528 

C.  II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 513 0 0 1 579 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 3 944 6 030 6 548 3 949 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                    739 639 1 015 213 1 156 416 1 156 755 

C.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 642 397 768 846 382 482 535 046 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 752 668 566 066 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 0 131 377 8 079 1 828 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 991 26 754 11 437 45 754 

8. Dohadné účty aktivní 1 208 0 0 710 

9. Jiné pohledávky 74 043 88 236 1 750 7 351 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                           670 166 1 641 168 136 467 14 070 

C.  IV. 1. Peníze 744 1 586 2 306 1 125 

2. Účty v bankách 669 422 1 639 582 134 161 12 945 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení                                     2 300 35 697 60 459 39 655 

D.  I.   1. Náklady příštích období 2 300 35 432 60 459 39 655 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 0 265 0 0 

 

  

 
PASIVA             

 
 
 

2006 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM                           4 044 300 5 187 550 3 629 029 3 266 377 

A. Vlastní kapitál                             2 887 735 3 841 553 2 595 361 2 308 029 

A.  I. Základní kapitál                                           927 637 927 637 927 637 927 637 

A.  I.   1. Základní kapitál 927 637 927 637 927 637 927 637 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu  0 0 0 0 



III 

 

A.  II. Kapitálové fondy                                             30 498 31 537 139 557 -19 104 

A.  II.  1. Emisní ážio 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  30 498 31 537 -139 557 -19 104 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 0 

5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                    

68 777 88 679 136 318 100 000 

A.  III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 68 777 88 679 136 318 100 000 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                 1 462 780 1 840 921 1 148 381 1 107 281 

A.  IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 1 462 780 1 840 921 1 148 381 1 107 281 

2. Neuhrazená ztráta minulých let       0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 398 043 952 779 522 582 192 215 

B. Cizí zdroje                                 1 034 772 1 298 064 1 030 531 955 819 

B.  I. Rezervy                                                     113 928 94 269 11 192 1 500 

B.  I.   1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 831 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 110 097 94 269 11 192 1 500 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                    5 658 92 914 69 014 89 079 

B.  II.  1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 5 658 92 914 69 014 89 079 

B.  III. Krátkodobé závazky                                  915 186 1 110 881 950 325 865 240 

B.  III. 1. Závazky z obchodních vztahů 720 759 617 208 486 142 567 535 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 2 317 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 27 860 46 000 31 467 27 583 



IV 

 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

13 707 16 100 17 993 13 797 

7. Stát - daňové závazky a dotace 66 455 192 388 29 192 38 876 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 15 483 28 074 60 809 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 86 746 216 143 160 257 124 246 

11. Jiné závazky -341 5 242 197 200 32 394 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                    0 0 0 0 

B.  IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C.  I. Časové rozlišení                                     121 793 47 933 3 137 2 529 

C.  I.   1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 121 793 47 933 3 137 2 529 

 

  



V 

 

PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2010 – 2013 

 

  

 
AKTIVA             

 

        

2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM                        3 269 404 3 267 152 3 773 956 3 879 193 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                  1 716 241 1 577 467 1 749 321 1 974 068 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                   22 106 21 294 17 849 13 608 

B. I.  1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

3. Software 11 172 16 049 13 889 10 705 

4. Ocenitelná práva 5 728 4 787 3 845 2 903 

5. Goodwill  0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 206 458 115 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                          1 694 135 1 556 173 1 731 472 1 960 460 

B. II. 1. Pozemky 36 610 36 610 36 610 36 610 

2. Stavby 685 303 657 079 619 076 591 219 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 853 836 808 829 889 325 1 109 208 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 115 588 38 891 181 705 213 301 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 798 14 764 4 756 10 122 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                       0 0 0 0 

B. III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                   1 529 429 1 648 156 1 972 171 1 763 401 

C.  I. Zásoby                                                       273 984 334 884 551 583 625 692 

C.  I. 1. Materiál 116 621 143 588 272 101 249 995 

2. Nedokončená výroba a polotovary 109 746 145 713 229 431 265 542 

3. Výrobky 47 617 45 583 50 051 110 155 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 



VI 

 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                 2 656 1 602 17 500 17 500 

C.  II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 579 1 602 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 1 077 0 17 500 17 500 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                    1 248 076 1 282 571 1 375 217 1 104 399 

C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 513 516 604 017 486 492 1 045 057 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 669 652 597 987 633 763 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 4 190 545 0 0 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 41 454 76 147 250 407 51 516 

8. Dohadné účty aktivní 2 456 2 000 1 700 5 766 

9. Jiné pohledávky 16 808 1 875 2 855 2 060 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                           4 713 29 099 27 871 15 810 

C. IV.1 Peníze 496 1 128 915 1 139 

2. Účty v bankách 4 217 27 971 26 956 14 671 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení                                     23 734 41 529 52 464 141 704 

D.  I. 1. Náklady příštích období 23 734 41 529 52 464 141 704 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 

 

  

 
PASIVA             

 
 
 

2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM                           3 269 404 3 267 152 3 773 956 3 879 173 

A. Vlastní kapitál                             2 110 830 1 868 067 2 333 863 1 766 055 

A.  I. Základní kapitál                                           927 637 927 637 927 637 927 637 

A.  I.  1. Základní kapitál 927 637 927 637 927 637 927 637 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu  0 0 0 0 

A.  II. Kapitálové fondy                                             -5 203 -66 096 47 066 -53 192 

A.  II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 



VII 

 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 50 000 50 000 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  -5 203 -66 096 -2 934 -103 192 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
společností 

0 0 0 0 

5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku  
                                                                    

100 000 100 000 100 000 100 000 

A.  III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 100 000 100 000 100 000 100 000 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                 749 496 388 396 656 527 282 160 

A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 749 496 388 396 656 527 282 160 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 338 900 518 130 602 633 609 450 

B. Cizí zdroje                                 1 157 791 1 398 676 1 439 957 2 113 118 

B.  I. Rezervy                                                     32 631 12 277 4 910 1 113 

B.  I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 32 631 12 277 4 910 1 113 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                    73 565 50 704 60 655 31 453 

B.  II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 73 565 50 704 60 655 31 453 

B.  III. Krátkodobé závazky                                  1 051 595 1 335 695 1 374 392 2 080 552 

B.  III.1. Závazky z obchodních vztahů 637 331 937 930 911 147 1 208 497 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 31 867 34 129 34 394 40 203 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

16 486 17 860 17 310 22 373 

7. Stát - daňové závazky a dotace 28 255 29 493 52 708 113 081 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 095 1 401 0 13 444 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 167 954 227 840 355 758 537 302 



VIII 

 

11. Jiné závazky 19 607 87 042 3 075 145 652 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                    0 0 0 0 

B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C.  I. Časové rozlišení                                     783 409 136 0 

C.  I.  1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 783 409 136 0 

 

  



IX 

 

PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2006 - 2009 

 

  

TEXT             

  

      

2006 2007 2008 2009 

     I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 

    + Obchodní marže                                               (ř. 01 - 02) 03 0 0 0 0 

    II. Výkony                                                            (ř. 05 až 07) 04 7 140 787 8 797 181 6 877 569 4 714 881 

   II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 7 276 297 8 762 255 6 898 131 4 679 942 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -135 510 34 926 -20 762 34 939 

3.   Aktivace 07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                          (ř. 09 + 10) 08 5 913 652 6 793 795 5 489 107 3 449 459 

B.   1. Spotřeba materiálu a energie 09 5 370 142 6 199 147 4 966 921 3 089 933 

B.   2. Služby 10 543 510 594 648 522 186 359 526 

    + Přidaná hodnota                                       (ř. 03 + 04 - 08) 11 1 227 135 2 003 386 1 388 262 1 265 422 

C. Osobní náklady                                              (ř. 13 až 16) 12 633 705 732 558 769 902 565 529 

C.   1. Mzdové náklady 13 448 166 535 992 551 210 413 215 

C.   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 

C.   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 168 468 180 117 202 916 141 682 

C.   4. Sociální náklady 16 17 071 16 449 15 776 10 632 

D. Daně a poplatky 17 745 682 1 076 2 996 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 446 133 448 027 399 448 365 300 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu     
                                                                         (ř. 20 + 21) 

19 127 152 222 374 537 916 405 429 

   III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 5 358 1 292 2 719 1 227 

   III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 121 794 221 082 535 197 404 202 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                          (ř. 23 + 24) 

22 113 497 87 011 560 938 436 379 

F.    1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 7 242 4 210 5 504 1 061 

F.    2 Prodaný materiál 24 106 255 82 801 555 434 435 318 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 -5 272 34 074 -151 445 -16 799 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 174 806 111 249 87 420 24 393 

H. Ostatní provozní náklady 27 37 474 21 951 58 629 24 710 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 302 811 1 012 706 375 050 317 129 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  (ř. 34 až 36) 33 0 0 0 0 

VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 

35 0 0 0 0 



X 

 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

    
VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 1 231 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 20 184 2 786 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti  (+/-) 

41 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 5 908 35 831 29 464 8 540 

N. Nákladové úroky 43 1 518 0 0 2 244 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 139 588 252 011 458 848 175 899 

O. Ostatní finanční náklady 45 110 720 251 163 283 068 304 267 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 
45 + (-46) - (- 47)] 

48 33 258 36 679 185 060 -123 627 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                       (ř. 50 + 51) 49 -61 974 96 606 37 528 1 287 

Q. 1.  - splatná 50 5 834 17 733 15 948 13 838 

Q. 2.  - odložená 51 -67 808 78 873 21 580 -12 551 

    ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost     
                                                                  (ř. 30 + 48 - 49) 

52 398 043 952 779 522 582 192 215 

    
XIII. 

Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření             (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  
(+/-) 

59 0 0 0 0 

    *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      
                                                                  (ř. 52 + 58 - 59) 

60 398 043 952 779 522 582 192 215 

   **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)     
                                                          (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 336 069 1 049 385 560 110 193 502 

 

  



XI 

 

PŘÍLOHA Č. 4: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2010 - 2013 

 

  

TEXT             

  

      

2010 2011 2012 2013 

     I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 

    + Obchodní marže                                                  (ř. 01 - 02) 03 0 0 0 0 

    II. Výkony                                                              (ř. 05 až 07) 04 5 222 512 6 306 834 7 169 136 8 576 421 

   II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5 291 192 6 273 275 7 170 075 8 496 453 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -68 680 33 559 -939 79 968 

3.   Aktivace 07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                             (ř. 09 + 10) 08 4 127 662 4 865 947 5 529 105 6 772 322 

B.   1. Spotřeba materiálu a energie 09 3 701 606 4 387 227 5 003 658 6 105 499 

B.   2. Služby 10 426 056 478 720 525 447 666 823 

    + Přidaná hodnota                                          (ř. 03 + 04 - 08) 11 1 094 850 1 440 887 1 640 031 1 804 099 

C. Osobní náklady                                                 (ř. 13 až 16) 12 626 221 706 297 753 565 844 689 

C.   1. Mzdové náklady 13 453 077 514 379 548 736 619 002 

C.   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 

C.   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 160 735 178 895 191 371 209 619 

C.   4. Sociální náklady 16 12 409 13 023 13 458 16 068 

D. Daně a poplatky 17 2 197 -669 1 011 931 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 318 033 307 133 297 501 328 801 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu       
                                                                            (ř. 20 + 21) 

19 731 371 591 538 698 847 1 137 494 

   III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 268 10 046 144 

   III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 731 370 591 270 688 801 1 137 350 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                             (ř. 23 + 24) 

22 592 515 608 141 629 037 1 150 578 

F.    1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 311 8 482 161 

F.    2 Prodaný materiál 24 592 515 607 830 620 555 1 150 417 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 23 617 -30 577 22 455 -10 805 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 41 100 62 251 37 925 49 809 

H. Ostatní provozní náklady 27 28 407 28 878 30 214 33 751 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
 [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 276 332 475 473 643 020 643 457 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     (ř. 34 až 36) 33 0 0 0 0 

 VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 



XII 

 

 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 

 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 3 185 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 1 358 5 334 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti  (+/-) 

41 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 3 013 6 337 4 062 1 500 

N. Nákladové úroky 43 0 0 0 0 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 174 228 222 515 215 087 239 170 

O. Ostatní finanční náklady 45 132 289 181 250 231 980 314 541 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 
45 + (-46) - (- 47)] 

48 46 779 42 268 -12 831 -73 871 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                         (ř. 50 + 51) 49 -15 789 -389 27 556 60 136 

Q. 1.  - splatná 50 2 986 8 188 32 421 65 821 

Q. 2.  - odložená 51 -18 775 -8 577 -4 865 -5 685 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   (ř. 30 + 48 - 49) 52 338 900 518 130 602 633 509 450 

    
XIII. 

Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                    (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 

    *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)        
                                                                     (ř. 52 + 58 - 59) 

60 338 900 518 130 602 633 509 450 

  **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    
                                                             (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 323 111 517 741 630 189 569 588 

 


