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ABSTRAKT 

Obsahem bakalářské práce je zpracování ukazatelů finanční analýzy a následná aplikace těchto ukazatelů na kon-

krétní společnost. Práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou definovány 

nástroje a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje představení analyzované společnosti a následně jsou 

nástroje a metody finanční analýzy aplikovány na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Analyzovaná data 

jsou převzata z účetních výkazů v letech 2013 až 2017. Závěr obsahuje zhodnocení získaných dat a posouzení fi-

nančního zdraví společnosti.  

ABSTRACT 

The content of the bachelor thesis is the elaboration of indicators of financial analysis and subsequent application 

of these indicators to a particular company. The thesis consists of two parts, part theoretical and part practical. 

The theoretical part defines the tools and methods of financial analysis. The practical part contains a presentation 

of the analysed company and subsequently the tools and methods of financial analysis are applied to the compa-

ny AERO Vodochody AEROSPACE a.s. The analysed data are taken from the financial statements in the years 2013 

to 2017. The conclusion includes the evaluation of the data obtained and the assessment of the financial health of 

the company.  
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FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI AERO VODOCHODY AEROSPACE A.S. 

Financial Analysis of Company AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

                        ZÁVĚR 

                        Cílem této práce bylo aplikovat nástroje a metody finanční analýzy na společnost AERO  

                        Vodochody AEROSPACE a.s. v letech 2013 až 2017, zjistit finanční zdraví této  společnosti,   

                        zhodnotit výsledky finanční situace a poskytnout případná doporučení ke zlepšení.  

 

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SITUACE 

Společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. bych doporučila snížit zásoby, ve kterých se drží finanční prostředky, které by bylo možné investovat 

jinde. Dále by bylo dobré zkrátit dobu obratu zásob, případně prodloužit průměrnou dobu splatnosti krátkodobých závazků, čímž se sníží obratový 

cyklus peněz, který by měl být co nejkratší. Vyšší zastoupení krátkodobých závazků se vysvětluje přijatými krátkodobými zálohami od sesterské 

společnosti na financování výroby a zásob, které by se v budoucnu měly projevit ve výnosech společnosti. Snížením zásob dosáhne podnik horší li-

kvidity. Především je zapotřebí, aby do budoucna rostly tržby, bez toho nelze dosahovat s vysokou provozní pákou dobrých výsledků.  

Na závěr bych ráda podotkla, že si společnost vedla velmi dobře na počátku sledovaného období. Společnost na počátku sledovaného období inves-

tovala do vývoje a výzkumu. Tyto investice se vrátí za delší časové období, a jsou tak nezbytnou součástí pro budoucí rozvoj společnosti.  


