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Abstrakt

Bakalářská práce má za cíl aplikovat vybrané nástroje finanční analýzy na společnost
BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., vyhodnotit její finanční zdraví za období 2013 až 2017

a případně navrhnout efektivní finanční řízení společnosti do budoucna.
Výše uvedené bude prováděno z pozice externího analytika. Bakalářská práce bude

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zmíněn úvod do finanční
analýzy, popis jednotlivých ukazatelů a komentář autora k vybraným pasážím. V praktické části
bude představena společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. a následně proběhne aplikace vybraných

nástrojů finanční analýzy na tuto společnost. Závěrem autor komplexně zhodnotí finanční zdraví
analyzované společnosti a případně navrhne kroky vedoucí k efektivnějšímu finančnímu řízení.

The aim of this bachelor thesis is to apply selected financial analysis instruments on the
company BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., assess its financial health in the period between

the years 2013 and 2017 and, if applicable, suggest efficient financial management of the
company going forward. The above mentioned will be undertaken from the position of
an external analyst. The thesis will be divided into a theoretical and practical section.
In the theoretical section, an introduction to the financial analysis will be put forward
as well as a description of the distinctive indicators and author´s commentary on the
selected topics. In the practical section, the company BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. will be

presented and subsequently an application of the selected financial analysis instruments
to this company will be performed. At the end of the thesis, the author 

will carry out a complex evaluation of financial health of the analysed company 
and will possibly suggest steps leading to a more efficient financial management.
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Společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. je tradičním českým výrobcem chladících
zařízení a chladících boxů. Tato firma je považována za flexibilního evropského
dodavatele širokého sortimentu izolačních prostor pro chladírenské i další
aplikace s komplexním portfoliem nadstandardně kvalitních služeb pro své zákazníky.
(Informace o společnosti jsou autorem upraveny dle internetových stránek Bratři Horákové s.r.o. Dostupné z: http://horak-bros.com/)

NÁKLADOVÁ STRUKTURA NA TRŽBÁCH [%] 

B I L A N Č N Í  P R A V I D L A

ZLATÉ BILANČNÍ PRAVIDLO PRAVIDLO VYROVNÁNÍ RIZIKA PARI PRAVIDLO

GRAFY BILANČNÍCH PRAVIDEL JSOU ZOBRAZENY V TIS. KČ.

AKTIVITA: ukazatele doby obratu (denně) ZÁVĚR
Autor považuje společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. za finančně zdravou s potenciálem dalšího rozvoje.

Pozitivy jsou: zvyšování celkové bilanční sumy, generování vyšších celkových tržeb a kladných výsledků hospodaření, kvalitní řízení
likvidity společně s oběžnými aktivy a čerpání bezplatného dodavatelského úvěru pro zajištění lepšího peněžního toku, generování vyšších

tržeb stálým počtem zaměstnanců a kvalitní řízení čistého pracovního kapitálu. Mírnými negativy jsou: poměrně stabilní výše dlouhodobého
majetku, vysoké nákladové položky výkonové spotřeby a osobních nákladů, kontroverzní položka mzdových nákladů, drahé a nehospodárné

financování za pomoci vlastního kapitálu, konzervativní přístup k cizímu dlouhodobému kapitálu, nižší finanční rezerva pro krizové
případy, značně dlouhá doba skladování zásob a vysoký poměr mzdových nákladů k přidané hodnotě. Navrhované kroky k lepšímu finančnímu

řízení jsou autorem popisovány skrze odstranění výše uvedených negativ, a to následujícím způsobem: rozšiřování dlouhodobého majetku za
pomoci financování dlouhodobými cizími zdroji společně s nerozdělenými zisky, investování do lepších technologií pro využívání materiálu

a energie k omezení výkonové spotřeby, upravení položky mzdových nákladů prostřednictvím vyplaceného zisku, celkové lepší využívání cizího
kapitálu pro financování provozu za podstoupení vyššího rizika, zvýšení finančních rezerv pro krizové případy při zachování ukazatelů

rentability a zkracování skladovací doby zásob za použití moderních technologií.
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