
Cílem této bakalářské práce bylo vyjádřit komplexní
finanční zdraví Hyundai Motor Manufacturing
Czech, s.r.o. za měřené období 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 a následně stanovit nutná optimalizační
opatření. V analýze jsou využity nejvýznamnější
nástroje absolutních a poměrových ukazatelů. Dále
byl kvantifikován ukazatel EVA a sestaven mimo
jiné i IN index. Uvedené ukazatele byly podrobně
interpretovány a porovnány v rámci celkového
automobilového odvětví ČR.
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Literatura

Teoretická část podrobně rozebrala a popsala
jednotlivé absolutní, rozdílové a poměrové
ukazatele. Mimo jiné byla věnována pozornost
bilančním pravidlům, ale také bonitním a
bankrotním modelům.

Obsahem praktické části této bakalářské práce
byla již aplikace výše zmíněných ukazatelů a
modelů na konkrétní podnik, a to Hyundai Motor
Manufacturing Czech, s.r.o. Finanční data byla
čerpána z výročních zpráv, rozšiřující koeficienty
a hodnoty nutné ke korektní kvantifikaci
nejrůznějších ukazatelů pak byly dostupné z
nejrůznějších internetových zdrojů.
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The aim of this bachelor thesis was to determine
current financial situation and health of Hyundai
Motor Manufacturing Czech, s.r.o. in years 2012
to 2016, and to suggest particular optimization
tips based on the evaluation of the analysis. The
tools that were used were the most significant
absolute and ratio indices, EVA and IN index in
particular. These were interpreted in-depth and
compared with the current standards in Czech
automotive industry.

Hyundai vystupuje na základě získaných výsledků
finanční analýzy jako podnik takřka
bezproblémový, který nevykazuje jediný zásadní
problém, který by měl stát v pozici předmětu
vyžadujícího okamžitou nápravu. Na druhou
stranu je vždy vhodné nalézt místo pro zlepšení, a
proto lze doporučit uplatnění optimalizačních
opatření v podobě:

• Snížení likvidity na doporučovanou úroveň 
optimálních intervalů.

• Nastavení pro podnik výhodnějších podmínek 
z hlediska splatnosti pohledávek a závazků 
v odběratelsko-dodavatelském řetězci.

• Usilování o každoročně kladnou hodnotu cash 
flow s růstem výsledných hodnot.

Abstrakt Abstract

Z daného grafu lze vyčíst, že až na odchylky v
rocích 2013 a 2015 firma stabilně tvoří
významnou ekonomickou přidanou hodnotu, což
je zcela jistě potěšující zpráva pro vlastníky.


