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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce na téma „Hodnocení finanční situace vybraného 

mezinárodního podniku a návrhy na její zlepšení“ je zpracování a vyhodnocení finanční 

situace společnosti Aircraft Industries, a.s., předního českého výrobce dopravních 

letounů, za období 2014 až 2018. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části 

jsou zpracovány teoretické podklady, potřebné pro provedení finanční analýzy. Druhá 

část obsahuje obecné informace o analyzované společnosti a samotné zpracování finanční 

analýzy. Na základě zjištěných výsledků jsou v poslední části práce navržena opatření a 

doporučení na zlepšení finanční situace společnosti.   

 

Abstract 

The aim of the Diploma thesis on the topic „Evaluation of the financial situation of a 

selected international company and proposals for its improvement“ is the elaboration and 

evaluation of the financial situation of Aircraft Industries, a.s., a leading Czech 

manufacturer of commercial aircraft, for the period 2014 to 2018. This thesis is divided 

into three main parts. In the first part is processed the theoretical background needed to 

perform a financial analysis. The second part contains general information about the 

analyzed company and the actual processing of the financial analysis. Based on the 

results, the last part of this thesis proposes measures and recommendation to improve the 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Znalost finanční situace představuje v dnešní době základ každé úspěšné společnosti. Její 

hodnocení by mělo být důležitou součástí činností společnosti, především součástí 

činností finančního oddělení a finančního ředitele. 

Finanční analýza představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů v hodnocení finanční 

situace a měla by být společností pravidelně prováděna. Jedná se o finanční nástroj řízení, 

prostřednictvím kterého lze získat přehled o finanční situaci společnosti. Prostřednictvím 

údajů z účetních výkazů poskytuje informace o tom, jak společnost hospodaří. Informuje, 

jak o jejím celkovém zdraví, tak o stavu finančních ukazatelů jako jsou rentabilita, 

likvidita, zadluženost, aktivita a mnoho dalších. Lze díky ní zjistit, jak je společnost 

likvidní, jak výnosné jsou jednotlivé položky jejích účetních výkazů, v jakém poměru je 

její vlastní kapitál k cizím zdrojům, nebo jak hospodaří se svými aktivy. 

V rámci této práce je finanční analýza nejprve teoreticky rozebrána tak, aby byla snadno, 

přehledně a srozumitelně pochopitelná pro její následné sestavení a praktickou realizaci, 

vedoucí ke zjištění slabých a silných stránek finanční situace společnosti a následné 

navržení doporučení a opatření směřující k jejímu zlepšení. 

Pro vypracování této diplomové práce na téma „Hodnocení finanční situace vybraného 

mezinárodního podniku a návrhy na její zlepšení“ byla zvolena akciová společnost 

Aircraft Industries, a.s., zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem dopravních 

letounů, především letounů řady L 410. Společnost sídlí ve městě Kunovice, v okrese 

Uherské Hradiště, v blízkosti mého bydliště.  

Výše uvedená společnost byla zvolena z důvodu, že jako „místní“ společnost je zde velmi 

dobře známá, zaměstnává spoustu zaměstnanců z blízkého okolí. Střední školu leteckou, 

kterou společnost zřizuje, navštěvuje nebo navštěvovala spousta studentů z okolních měst 

a obcí. Přestože je společnost pro mnohé z nás společností „lokální“, postupem let se 

dokázala vypracovat z malého Československého podniku ve společnost světového 

významu. V současné době je společnost největším výrobcem dopravních letounů 

v České republice a významnou společností leteckého průmyslu s širokou mezinárodní 

působností, která v rámci exportu dodává své letouny do více než 60 zemí po celém světě.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Aircraft Industries, a.s. 

pomocí vybraných metod finanční analýzy, jejich následné porovnání s doporučenými 

hodnotami, konkurencí, případně oborovým průměrem a na základě provedených analýz 

a zjištěných nedostatků, navržení opatření pro zlepšení finanční situace společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretická východiska práce, analýza 

současného stavu a vlastní návrhy řešení.   

V první části práce jsou na základě odborné literatury vypracována teoretická východiska 

potřebná pro další zpracování této práce. Tato část vysvětluje, co je to finanční analýza, 

jaké účetní výkazy jsou pro její zpracování potřebné a jaké jsou její metody. Obsahuje 

definice, výpočty a interpretace jednotlivých ukazatelů. Jsou zde teoreticky popsány také 

jednotlivé analýzy okolí podniku, použité ve druhé části práce. 

Druhá část nejprve poskytne obecné informace o společnosti Aircraft Industries, a.s. 

Následně je pomocí STEP analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil  

a McKinseyho modelu 7S rozebráno a analyzováno okolí této společnosti. Pomocí 

Altmanova modelu a Kralickova quick testu, horizontální a vertikální analýzy účetních 

výkazů a rozdílových a poměrových ukazatelů, je dále analyzována finanční situace 

společnosti, její finanční zdraví a jednotlivé ukazatele. Ukazatele rentability, likvidity, 

zadluženosti a aktivity v rámci analýzy poměrových ukazatelů jsou dále také porovnány 

s doporučenými hodnotami, nejbližší konkurencí, případně s oborovým průměrem. 

Analýzy jsou provedeny na základě účetních výkazů společnosti za posledních pět let, 

tedy za roky 2014 až 2018. K výpočtům a jejich interpretacím jsou využity poznatky 

z první, teoretické části práce. Na závěr druhé části práce je provedeno shrnutí finanční 

analýzy a zjištěny slabší místa a oblasti, ve kterých je prostor ke zlepšení. 

Na základě provedených analýz v rámci druhé části práce a na základě poznatků, z těchto 

analýz zjištěných, jsou ve třetí části této práce navržena doporučení a opatření, vedoucí 

ke zlepšení finanční situace společnosti.        
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je zpracována jako úvod do problematiky zkoumaného problému. Na 

základě odborných publikací se zde seznámíme s teoretickými východisky, která budou 

dále používána pro zpracování této práce. Je zde vysvětleno, co je to finanční analýza  

a představeny finanční výkazy, jakožto zdroje finanční analýzy, které jsou stěžejní pro 

vypracování dalších kapitol práce. Dále jsou zde představeny absolutní, rozdílové  

a poměrové ukazatele, soustavy ukazatelů a také zvolené analýzy okolí podniku. 

1.1 Analýza okolí podniku 

V této části práce jsou představeny analýzy, které slouží k analyzování okolí podniku  

a jsou nezbytné pro další zpracování této práce. Těmito analýzami jsou STEP analýza, 

Porterův model pěti konkurenčních sil a Interní analýza 7S. 

1.1.1 STEP analýza 

STEP analýza je analýzou makroprostředí, tedy vnějšího prostředí podniku. Analyzuje 

faktory, které působí na prostředí podniku zvenčí a zahrnuje následující faktory: (1, s. 84) 

• S (sociální) – Zahrnují dále faktory demografické a kulturní. Patří sem například 

počet obyvatel, hustota osídlení, věk, pohlaví a zaměstnání obyvatelstva atd.        

(1, s. 84) 

Především faktory kulturní jsou pak v případě podniků působících mezinárodně, 

velmi důležité. Odlišnosti jednotlivých kultur se projevují různě. Jde především  

o odlišný jazyk, který je stěžejní při vzájemné komunikaci. Dále se jedná  

o neverbální komunikaci, styl oblékání, stravovací návyky a estetické cítění, které 

se projevuje zejména v preferencích na poptávané produkty či služby. Důležitá je 

ale také míra otevřenosti dané společnosti, jejich hierarchie potřeb, hodnoty 

uznávané společností, společenské konvence, životní návyky a zvyklosti a další 

faktory ovlivňující spotřebitelské chování. (2, s. 34-35) 

• T (technické a technologické) – Mezi tyto faktory spadá dostupnost dopravní 

infrastruktury, tempo inovací podniku, životnost jejich produktů, technologická 

vyspělost výrobních zařízení nebo internetové a komunikační technologie.           

(3, s. 47) 
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Z mezinárodního hlediska podávají technologické faktory informace především o 

technické vyspělosti země a jejím vědecko-technickém potenciálu. (2, s. 39) 

• E (ekonomické) – Obsahují faktory ovlivňující kupní sílu obyvatelstva, 

respektive spotřebitelů, dále faktory zohledňující jejich příjmy a výdaje, strukturu 

jejich výdajů, výši úspor, úroveň cen atd. (1, s. 85) 

Mezi ekonomické faktory týkající se mezinárodního prostředí patří především 

zahraničněobchodní politika daného státu, jeho kurzová politika, politika ve 

vztahu k zahraničním investorům a základní makroekonomické ukazatele.            

(2, s. 31) 

• P (politicko – legislativní) – Zahrnují především faktory týkající se politické 

situace, jak vnitrostátní, tak mezinárodní, dále pak faktory týkající se legislativní 

úpravy podnikání, ochrany spotřebitele a zájmů společnosti. (1, s. 86) 

Politické faktory jsou základními při rozhodování o tom, zda se podnik rozhodne 

na daný zahraniční trh vstoupit a jakou formu vstupu na tento trh zvolí. Mezi 

rozhodující faktory patří především politický systém, politická stabilita, vztah 

k zahraničním firmám, právní úprava podnikání zahraničních subjektů a další.    

(2, s. 31) 

1.1.2 Porterův model 

Porterův model pěti konkurenčních sil patří mezi základní a nejvýznamnější metody 

hodnocení konkurenčního prostředí podniku. Tento model hodnotí odvětví a jeho rizika. 

Metoda je založena na prognózování vývoje konkurenční situace zkoumaného odvětví, 

na základě pěti faktorů, působících na trhu v daném odvětví. (4) 

Těmito faktory jsou: 

• Stávající konkurence – Analyzuje se, jaká je konkurenční síla stávající 

konkurence, jaké případně hrozby z ní plynou a zda konkurence má a dokáže 

správně využívat konkurenční výhodu. (4) 

V případě stagnujícího nebo zmenšujícího se odvětví se konkurenční boj zvyšuje, 

neboť podniky mohou na úkor konkurentů získat větší podíl na trhu. Dalšími 

faktory ovlivňujícími sílu konkurence mohou být vysoké fixní náklady firem (tlak 
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na naplnění kapacit), snaha konkurentů setrvat na trhu, jejich velký počet nebo 

téměř homogenní produkty. (5, s. 192) 

• Potenciální konkurence – Zvažuje se případná nově vzniklá, respektive nově do 

odvětví vstupující konkurence, její případné hrozby a dopad na naše podnikání. 

(4) 

Možnost jejího vstupu do odvětví závisí především na barierách vstupu do tohoto 

odvětví. Bariérami mohou být kapitálová náročnost vstupu, dostupnost 

distribučních kanálů, úspory z rozsahu, legislativa a vládní zásahy, diferenciace 

produktů nebo reakce zavedených firem v odvětví. (5, s. 192)    

• Dodavatelé – U dodavatelů je rozhodující jejich vztah k podnikatelskému 

subjektu, jestli a jak dokáží ovlivnit ceny a množství dodávaných produktů. (4) 

Vyjednávací síla dodavatelů roste s jejich koncentrací především v případě, že 

dodávají produkt, tvořící pro odběratele jeho základní vstup. (5, s. 193) 

• Odběratelé – Rozhodující je především jejich síla v ovlivňování cen odebíraných 

(nakupovaných) produktů, často je tak činěno formou vyjednávání o ceně. (4) 

Vyjednávací síla odběratelů roste pokud pro ně produkt tvoří významnou část 

jejich nákladů, pokud produkty nejsou diferencované, náklady na změnu 

nakupovaného produktu jsou nízké nebo nízké zisky odběratele zvyšují jeho 

citlivost na změnu cen. (5, s. 192) 

• Substituty – Analyzuje se existence subsititů k nabízeným produktům, jestli tyto 

substituty mohou představovat potenciální hrozby a do jaké míry by mohly 

nahradit naše produkty. (4) 

Jejich existence je limitována potenciální cenou a ziskem na trhu. Pokud dojde ke 

zlepšení technologií pro výrobu substitutů, dojde také k poklesu jejich cen a zisků, 

podnik se tak musí zaměřit na sledování vývoje substitučních cen. (5, s. 192) 

1.1.3 McKinseyho model 7S 

Jednou z analytických metod, kterou lze využít v rámci interní analýzy podniku 

k hodnocení kritických faktorů, je McKinseyho model 7S. Tento model patří mezi 
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modely kritických faktorů úspěchu a zahrnuje následujících 7 faktorů, na základě kterých 

lze podnik hodnotit. (6) 

• Skupina – Představuje přesně vymezené společenství lidí, orientované kolem 

společnosti. Zabývá se řízením lidských zdrojů a jejich motivací. 

• Strategie – Znázorňuje stanovené cíle a prostředky, vedoucí k jejich dosažení. 

• Sdílené hodnoty – Zahrnují firemní hodnoty, kulturu, vize a poslání, společné 

pro celou společnost. 

• Schopnosti – Představují pracovní vlastnosti, kterými zaměstnanci disponují díky 

důkladnému proškolení. Jejich kvalifikace, dovednosti, znalosti a zkušenosti.  

• Styl – Osobitý způsob komunikace a jednání v rámci celé společnosti. 

• Struktura – Představuje organizační strukturu společnosti. Její členění na 

jednotlivé úseky a oddělení, zařazení pracovníků, rozdělení činností v rámci 

společnosti a přidělení pravomocí. 

• Systémy – Standardizované postupy a metody využívané pro řízení procesů 

společnosti. (6) 

1.2 Finanční analýza 

Definicí, které říkají, co je to finanční analýza, je mnoho. Nejvýstižnější definicí je však 

ta, která říká, že „finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která 

jsou obsažená především v účetních výkazech“. (7, s. 9) 

Další publikace definují finanční analýzu jako metodu, která hodnotí finanční 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, dělí, porovnávají mezi sebou, zjišťují 

se vzájemné vztahy, vazby a souvislosti a určuje se jejich následný vývoj. Je zaměřena 

především na identifikaci problémů a zjištění slabých a silných stránek, týkajících se 

hodnotových procesů podniku. Souhrnně pak lze získat závěry a přehled o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku. (8, s. 3)  

Hlavním úkolem finanční analýzy je především připravit podklady pro budoucí 

rozhodování o fungování podniku. Mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku existuje 

velká spojitost. Účetnictví však předkládá hodnoty peněžních údajů týkající se pouze 

jednoho účetního obchodí, proto je pro účely budoucího rozhodování nutné je porovnat  

v čase prostřednictvím vypracování finanční analýzy. (7, s. 9) 
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Za jeden ze základních cílů finančního řízení lze považovat dosahování finanční 

stability. Naplňování tohoto cíle můžeme hodnotit především na základě dvou kritérií: 

(7, s. 10) 

• Schopnost podniku vytvářet zisk – Neboli schopnost přeměňovat vložené zdroje – 

kapitál na zisk (rentabilita). Toto kritérium je považováno za nejdůležitější, neboť 

schopnost vytvářet zisk, je základem každé podnikatelské činnosti. 

• Platební schopnost podniku – Ať už obecná platební schopnost (solventnost), nebo 

okamžitá (krátkodobá) platební schopnost (likvidita). Toto kritérium není sice tak 

podstatné jako kritérium první, bez platební schopnosti však nemůže podnikatelská 

činnost nadále fungovat. 

Význam finanční analýzy spočívá především v tom, že nám ukazuje jak minulý vývoj 

podniku, který můžeme následně posoudit a poučit se z případných chyb, tak nám 

poskytuje základ pro budoucí plánování týkají se finančního rozhodování podniku. Lze 

tedy říct, že výsledky finanční analýzy slouží jako výchozí údaje pro finanční plánování. 

(8, s. 4)  

Cíle finanční analýzy podniku lze shrnout do následujících bodů: (8, s. 4) 

• posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

• analýza dosavadního vývoje podniku, 

• komparace výsledků analýzy v prostoru, 

• analýza vztahů mezi ukazateli, 

• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

• analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

• interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

Výsledky finanční analýzy mohou sloužit jak k vnitřním, tak k vnějším účelům. Uvnitř 

podniku mohou být stěžejní pro jeho vedení, dále ale také pro management podniku nebo 

zaměstnance. Zvenčí mohou tyto výsledky ovlivňovat úvěrový nebo investiční potenciál 

podniku. (7, s. 10) 
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1.2.1 Zdroje finanční analýzy 

Základní vstupní data používána při zpracování finanční analýzy jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. Účetní výkazy lze rozdělit do dvou základních skupin: (7, s. 21) 

• Finanční účetní výkazy – Poskytují informace především externím uživatelům, 

neboť podniky jsou povinny tyto výkazy veřejně vystavovat. Představují přehled  

o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, výsledku hospodaření a peněžních tocích. 

• Vnitropodnikové účetní výkazy – Tyto výkazy nemají právně závaznou úpravu  

a vycházejí tedy z vnitřních potřeb jednotlivých podniků. 

Pro zpracování finanční analýzy, jejímž hlavním úkolem je analyzovat a ověřit finanční 

zdatnost podniku, jsou důležité zejména základní finanční účetní výkazy: (7, s. 21) 

• Rozvaha 

• Výkaz zisků a ztrát 

• Výkaz cash flow (výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků) 

Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát je závazně stanovena Ministerstvem financí  

a tyto účetní výkazy jsou závaznou součástí účetní závěrky v podvojném účetnictví. 

Naopak výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) není nijak 

standardizován. (7, s. 21-22) 

Rozvaha 

Jedním z hlavních účetních výkazů je rozvaha. Rozvaha uvádí jednotlivé složky aktiv  

a pasiv. Na straně aktiv zachycuje stav majetku podniku a na straně pasiv zdroje jeho 

krytí. Bývá sestavována k určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni 

účetního období a její položky zde najdeme v peněžním vyjádření. (9, s. 35) 

Obecnou strukturu rozvahy lze rozdělit na strukturu aktiv a strukturu pasiv. Struktura 

aktiv se skládá ze stálých aktiv, oběžných aktiv a časového rozdělení aktiv a její členění 

je následující: (9, s. 35-38) 

• AKTIVA 

o Stálá aktiva 

▪ Dlouhodobý nehmotný majetek 

▪ Dlouhodobý hmotný majetek 

▪ Dlouhodobý finanční majetek 
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o Oběžná aktiva 

▪ Zásoby 

▪ Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

▪ Krátkodobý finanční majetek 

o Časové rozlišení aktiv 

Struktura pasiv se skládá z vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení pasiv  

a má následující podobu: (9, s. 38-40) 

• PASIVA 

o Vlastní kapitál 

▪ Základní kapitál 

▪ Kapitálové fondy 

▪ Fondy ze zisku 

▪ Výsledek hospodaření minulých let 

▪ Výsledek hospodaření běžného účetního období 

o Cizí zdroje 

▪ Rezervy 

▪ Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) 

o Časové rozlišení pasiv 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát podává přehled o nákladech a výnosech. Upřesňuje, které náklady  

a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného 

období. V podniku slouží k posouzení jeho schopnosti zhodnocovat vložený kapitál.       

(9, s. 41) 

Podstatu výkazu zisků a  ztrát lze znázornit následujícím vztahem, viz vzorec č. 1: 

VÝNOSY − NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
Vzorec 1 - Výpočet výsledku hospodaření (10, s. 54) 

V tomto vztahu výnosy představují „peněžní vyjádření výsledků plynoucích 

z provozování podniku.“ Představují finanční částky, které si podnik může nárokovat  
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na základě prodeje jeho zboží a služeb. Znázorňují tedy hodnotové navrácení 

spotřebovaného majetku a jeho nárůst v aktivech rozvahy. (10, s. 54) 

Náklady pak lze definovat jako „peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů.“ Jsou 

spojeny s  úbytkem majetku, který se projevuje snížením aktiv v rozvaze. Představují tedy 

spotřebu a opotřebení majetku a vznik nebo nárůst závazků. (10, s. 54) 

Náklady i výnosy jsou pro účely výkazu zisků a ztrát rozděleny na náklady a výnosy z: 

(11, s. 22) 

• provozní činnosti, 

• finanční činnosti, 

• mimořádné činnosti. 

Zjednodušenou sktrukturu výkazu zisků a ztrát znázorňuje tabulka č. 1. 

Tabulka 1 - Zkrácená struktura výkazu zisků a ztrát (vlastní zpracování dle (11, s. 24-25)) 

I. Tržby za prodej zboží 
A. Náklady vynaložené na prodej zboží  
 Obchodní marže (I. – A.) 

II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 

 Přidaná hodnota (obchodní marže + II. – B.) 

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy 

F. – I. Další provozní náklady 

III. – V. Další provozní výnosy 

* Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota – C. – D. – E. – další 
provozní náklady + další provozní výnosy) 

VI. – XII. Finanční výnosy 

J. – O. Finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy – finanční náklady) 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční 

výsledek – daň z běžné činnosti) 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 
* Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. – R. – S.) 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (běžná + mimořádná činnost) 
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Výkaz cash flow 

Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků neboli výkaz cash flow, představuje 

přehled o peněžních tocích z: (9, s. 42) 

• provozní činnosti, 

• investiční činnosti, 

• finanční činnosti. 

Na rozdíl od výkazu zisků a ztrát, který představuje přehled o nákladech a výnosech, 

znázorňuje výkaz cash flow přehled o peněžních tocích, tedy o příjmech a výdajích.  

(11, s. 30) 

Příjmy pro účely výkazu cash flow definovat jako „reálné peníze, které přicházejí do 

podniku nezávisle na původu“, výdaje pak jako „reálné peníze, které z podniku odcházejí 

a nemusí přitom docházet ke spotřebě výrobních faktorů.“ (11, s. 30) 

Prostřednictvím výkazu cash flow lze vysvětlit změny peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů v daném podniku za určité účetní období. Metodu zpracování tohoto výkazu, 

obsahovou náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů si může zvolit účetní 

jednotka sama. Výkaz cash flow nemá stanovenou závaznou strukturu, jako rozvaha  

a výkaz zisků a ztrát – není standardizován. (10, s. 57) 

Výkaz cash flow je důležitý především pro posouzení platební schopnosti podniku 

(likvidity), neboť výkaz zisků a ztrát neukazuje reálně vynaložené peněžní příjmy  

a výdaje, ale pouze náklady a výnosy. (9, s. 42) 

1.2.2 Metody finanční analýzy 

Mezi základní metody využívané při finanční analýze patří: (12, s. 61) 

• Analýza soustav ukazatelů – soustavy ukazatelů lze členit na bonitní a bankrotní. 

• Analýza absolutních ukazatelů – absolutní ukazatele mohou být stavové a 

tokové, patří sem horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

• Analýza rozdílových ukazatelů – nejvyužívanějším ukazatelem z této skupiny 

je ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

• Analýza poměrových ukazatelů – jedná se především o analýzu ukazatelů 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 
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1.2.3 Soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů, neboli souhrnné modely hodnocení finanční situace podniku byly 

vyvinuty, aby dokázaly finanční situaci zhodnotit hromadně, prostřednictvím jednoho 

čísla. Důvodem jejich užívání je fakt, že jednotlivé poměrové ukazatele mohou mít 

různou vypovídací hodnotu, některé mohou vyjít negativně, jiné pozitivně a proto 

soustavy ukazatelů hodnotí finanční situaci podniku komplexně a podávají nám 

informace o jeho výkonnosti a finanční situaci. (11, s. 175) 

Tyto modely vznikly především jako „systém včasného varování“ nebo jako „predikční 

modely finanční situace“. Vznik těchto modelů podnítila snaha o včasné rozpoznání 

příčin nestability podniků, které mohou značit případný úpadek podniku. Souhrnné 

modely hodnocení finanční situace vycházejí z toho, že již několik let před případným 

úpadkem podniku lze rozpoznat určité nezvyklosti v jeho vývoji, typické pro ohrožené 

podniky. (10, s. 90) 

Souhrnné modely hodnocení finanční situace podniku jsou obvykle rozděleny na dvě 

podskupiny: (13, s. 70), (7, s. 71), (10, s. 91), (11, s. 175) 

• Bankrotní modely – Tyto modely odpovídají na otázku, zda analyzovaný podnik 

zbankrotuje či nezbankrotuje. Vycházejí z předpokladu, že ve vývoji finanční 

situace podniku lze zaznamenat jevy, které se shodují se symptomy zhoršující se 

finanční situace podniku, která může vest až k bankrotu. Bankrotní modely 

vycházejí ze skutečných údajů a jsou určeny především věřitelům, kteří se 

zajímají o schopnost podniku dostát svým závazkům. 

• Bonitní modely – Tyto modely odpovídají na otázku, zda je analyzovaný podnik 

dobrý nebo špatný. Pomocí bodového hodnocení stanovují bonito zkoumaného 

podniku a z finančního hlediska ho zařazují v rámci mezipodnikového srovnání. 

Vycházejí částečně z poznatků teoretických a částečně z poznatků zobecněných. 

Bonitní modely jsou orientovány především na investory nebo vlastníky, jelikož 

reflektují míru kvality podniku podle jeho výkonnosti. 

Altmanův model 

Altmanův model je jedním z nejznámějších a nejvyužívanějších bankrotních modelů. 

Vychází z propočtu globálních indexů, tedy z indexů celkového hodnocení. Jeho 
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oblíbenost a využívanost je způsobena především jednoduchostí výpočtu, který je 

interpretován jako „součet pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá 

váha“. (7, s. 73) 

Výsledná hodnota tohoto modelu je znázorněna pomocí jediného čísla – Z-skóre, které 

v sobě zahrnuje ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity i struktury kapitálu.            

(11, s. 175) 

Altmanův model lze vyjádřit rovnicí (vzorec č. 2): Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 1,0 × X5 

, kde 

Z je Z-skóre, 

X1 je podíl: pracovní kapitál / celková aktiva, 

X2 je podíl: nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 je podíl: EBIT / celková aktiva, 

X4 je podíl: tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X5 je podíl: tržby / celková aktiva. 

Vzorec 2 - Altmanův model – výpočet Z-skóre (8, s. 110) 

Výsledné hodnoty Z-skóre lze interpretovat na základě následující tabulky č. 2. 

Tabulka 2 - Hodnocení Z-skóre Altmanova modelu (vlastní zpracování dle (11, s. 176)) 

Z > 2,99 
Podnik je finančně zdravý, jeho finanční situace je uspokojivá, 
v dohledné době mu nehrozí bankrot. 

1,81 < Z < 2,99 
O zdraví podniku nelze jednoznačně rozhodnout, nachází se v tzv. 

„šedé zóně“. 

Z < 1,81 
Podnik není finančně zdravý, nachází se ve vážné finanční situaci, 

je ohrožen bankrotem. 

Kralickův quick test  

Jedním ze zástupců bonitních modelů je Kralickův quick test.  
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Základem tohoto modelu jsou čtyři ukazatele vybrané z jednotlivých skupin ukazatelů 

tak, aby byla finanční analýza vyvážená a tento test měl dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Těmito ukazateli jsou: (14, s. 76-77) 

• Kvóta vlastního kapitálu (vzorec č. 3) 

Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní kapitálCelková aktiva 

Vzorec 3 - Kvóta vlastního kapitálu – Kralickův quick test (14, s. 77) 

• Doba splácení dluhu z cash flow (vzorec č. 4) 

Doba splácení dluhu z CF =  Krátkodobé + Dlouhodobé závazkyCash flow  

Vzorec 4 - Doba splácení dluhu z cash flow – Kralickův quick test (14, s. 77) 

• Cash flow v tržbách (vzorec č. 5) 

Cash flow v tržbách =  Cash flowTržby  

Vzorec 5 - Cash flow v tržbách – Kralickův quick test (14, s. 77) 

• Rentabilita aktiv – ROA (vzorec č. 6) 

ROA =  Zisk před zdaněním a úrokyAktiva  

Vzorec 6 - Rentabilita aktiv – Kralickův quick test (14, s. 77) 

Dle Kislingerové je v případě použití tohoto testu pro Českou republiku nutné počítat 

cash flow odlišně od jeho původní verze, neboť by bilanční cash flow, používané 

v původní verzi testu, při specifickém způsobu financování tohoto sektoru, vyšlo záporně. 

Cash flow dle Kislingerové se vypočítá podle vzorce č. 7. (14, s. 77) CF = Výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv 

Vzorec 7 - Výpočet Cash flow dle Kislingerové (14, s. 77) 

Na základě výsledných hodnot těchto ukazatelů jsou pak jednotlivým ukazatelům 

přiděleny příslušné bodové hodnoty od 1 do 5. Stupnice, na základě které se výsledné 

hodnoty ukazatelů bodově hodnotí, je znázorněna v tabulce č. 3. (14, s. 77) 
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Tabulka 3 - Stupnice bodového hodnocení – Kralickův quicktest (vlastní zpracování dle (14, s. 77)) 

Ukazatel 
Výborně 

1 

Velmi dobře 
2 

Dobře 
3 

Špatně 
4 

Ohrožení  
5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

Rentabilita aktiv > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Z dosažených bodů jednotlivých ukazatelů se za pomoci prostého aritmetického průměru 

následně vypočte výsledná známka (hodnota) hodnocení podniku pomocí Kralickova 

quicktestu. Pokud je výsledná hodnota menší než 2 je podnik považován za velmi dobrý 

a nachází se v dobré finanční situaci. Pokud však vyjde výsledná hodnota větší než 3, 

nachází se podnik ve špatné finanční situaci. (14, s. 78) 

1.2.4 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele se využívají především k analýze vývojových trendů, tedy ke 

srovnání vývoje zkoumané veličiny v čase a k procentuálnímu rozboru této veličiny.    

(12, s. 67)    

Absolutní ukazatele pracují s daty obsaženými v účetních výkazech. Lze je rozdělit na 

stavové a tokové, kdy stavové ukazatele vycházejí z rozvahy a představují údaje o stavu 

k určitému okamžiku a tokové ukazatele vycházejí z výkazu zisků ve formě nákladů  

a výnosů za určitý časový interval. (12, s. 66) 

K analyzování absolutních ukazatelů se využívá především horizontální a vertikální 

analýza účetních výkazů. (15, s. 43) 

Tyto analýzy zkoumají data obsažená v účetních výkazech, ve kterých je na každém 

řádku zobrazený údaj za běžný a minulý rok a za co nejvíce dalších uplynulých účetních 

období. Horizontální a vertikální analýza určuje stěžejní okamžiky ve vývoji finanční 

situace podniku, s ohledem na události v hospodářském prostředí podniku i v jeho životní 

etapě. Základem pro určení těchto okamžiků jsou precizně zpracované výroční zprávy, 

které slouží jako podklady finančních analýz. (9, s. 146-147) 
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„Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 

situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních vyhlídkách 

podniku.“ (9, s. 147) 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza znázorňuje vývoj položek účetních výkazů v čase. Hodnotí stabilitu 

a vývoj ve všech položkách účetních výkazů. Představuje odpověď na otázku: „Jak se 

mění příslušná položka v čase?“ (11, s. 152) 

Změny jednotlivých položek účetních výkazů se zde sledují po řádcích, z čehož vyplývá 

název analýzy – horizontální. (8, s. 13) 

V rámci této analýzy je nutná tvorba dostatečně dlouhých časových řad, jelikož pečlivě 

vedené časové řady za delší období mohou pomoct předcházet nepřesnostem z hlediska 

interpretace výsledků výpočtů. (15, s. 43) 

Při zpracování horizontální analýzy se stanoví rozdíl mezi údaji za dva po sobě následující 

roky, tzn. od údaje za běžný rok se odečte údaj za minulý rok (absolutní změna, viz vzorec 

č. 8) a na základě zjištěných hodnot se věnuje pozornost především největším kladným 

nebo záporným rozdílům. Dále se vypočte podíl údaje za běžný a minulý rok 

(procentuální změna, viz vzorec č. 9), kdy se pozornost věnuje nezvykle nízkým nebo 

naopak vysokým podílům. (9, s. 147) Absolutní změna = Ukazatel t − Ukazatel t−1 

Vzorec 8 - Horizontální analýza – absolutní změna (12, s. 68) 

Procentuální změna = (Absolutní změna × 100)Ukazatel t−1  

Vzorec 9 - Horizontální analýza – procentuální změna (12, s. 68) 

Z hlediska účetních výkazů můžeme rozlišit: (9, s. 147) 

• Horizontální analýzu rozvahy 

• Horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát 
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Vertikální analýza 

Podstata vertikální analýzy spočívá ve „vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

jako procentuální podíl k jediné zvolené základně položené jako 100 %.“ (13, s. 62) 

Vertikální analýza věnuje pozornost struktuře jednotlivých ukazatelů. Jako základ pro 

zjištění jednotlivých položek účetních výkazů se bere v potaz celková suma zkoumaného 

ukazatele. (13, s. 62) 

V případě rozboru rozvahy je většinou jako základna zvolena celková výše aktiv nebo 

pasiv, v případě výkazu zisků a ztrát je to potom výše celkových výnosů nebo nákladů. 

(12, s. 68) 

Posuzují se zde jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tedy struktura aktiv a pasiv. 

Struktura aktiv a pasiv nám udává, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných 

pro výrobní, obchodní a provozní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly tyto prostředky 

pořízeny. (8, s. 17) 

Při vertikální analýze dochází k procentuálnímu vyjádření jednotlivých položek postupně 

v jednotlivých letech od shora dolů, tedy po sloupcích, z čehož vyplývá také název 

analýzy – vertikální. (8, s. 17) 

Každé položce rozvahy či výkazů zisků a ztrát se tedy přiřadí její procentuální podíl na 

celkových aktivech nebo pasivech. V případě této analýzy je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost především nápadně vysokým změnám procentního podílu na celkovém 

rozvahovém součtu. (9, s. 147) 

Z hlediska účetních výkazů můžeme rozlišit: (9, s. 147) 

• Vertikální analýzu rozvahy 

• Vertikální analýzu výkazu zisků a ztrát 

Cílem vertikální analýzy je určit: (11, s. 152) 

• podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 

• podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

• podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. 
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1.2.5 Rozdílové ukazatele 

K analýze finanční situace podniku slouží rozdílové ukazatele, označované také jako 

fondy finančních prostředků. Tyto fondy lze chápat jako rozdíl mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. (8, s. 35) 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

likviditu.“ (12, s. 83) 

Nejčastěji využívanými rozdílovými ukazateli jsou: (8, s. 35) 

• Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

• Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál neboli provozní kapitál lze definovat jako rozdíl mezi oběžným 

majetkem (aktivy) a krátkodobými cizími zdroji (závazky), viz vzorec č. 10. (12, s. 83) 

ČPK = Oběžná aktiva − Krátkodobé závazky 

, kde 

ČPK je čistý pracovní kapitál. 

Vzorec 10 - Čistý pracovní kapitál (12, s. 83) 

Krátkodobými cizími zdroji se pro účely výpočtu ČPK rozumí cizí zdroje od splatnosti 3 

měsíce až po splatnost 1 rok, což umožnuje oddělit v oběžných aktivech tu část finančních 

prostředků, která je určena k úhradě krátkodobých závazků v dohledné době od části, 

která je poměrně volná a lze ji tedy považovat za určitý finanční fond. (8, s. 36) 

Čistý pracovní kapitál je založen na rozlišení oběžného a dlouhodobého majetku  

a dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. Reprezentuje tu část oběžného majetku, 

která je financována dlouhodobým kapitálem. (12, s. 83) 

ČPK má významný vliv na platební schopnost podniku. Aby byl podnik likvidní, musí 

disponovat určitou potřebnou výší relativně volného kapitálu, tedy mít přebytek 

krátkodobě likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. (12, s. 83) 
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Představuje tedy tzv. finanční polštář, který podniku umožňuje pokračovat v jeho 

aktivitách i v případě nepříznivých události, kdy je nutný vysoký výdej peněžních 

prostředků. (8, s. 36) 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky  

a okamžitě splatnými závazky, viz vzorec č. 11. (8, s. 38) 

ČPP = Pohotové peněžní prostředky − Okamžitě splatné závazky 

, kde 

ČPP jsou čisté pohotové prostředky. 

Vzorec 11 - Čisté pohotové prostředky (8, s. 38) 

Čisté pohotové prostředky znázorňují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých 

závazků. Pokud jsou do peněžních prostředků zahrnuty pouze hotovost a zůstatek na 

běžném účtu, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity. Do pohotových peněžních prostředků 

můžeme však zahrnout také peněžní ekvivalenty v podobě krátkodobých cenných papírů 

a krátkodobých termínovaných vkladů, neboť v podmínkách fungujícího kapitálového 

trhu jsou také rychle přeměnitelné na peníze. (8, s. 38), (12, s. 84) 

1.2.6 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je základním nástrojem finanční analýzy podniku. 

Důvodem je především to, že poměrové ukazatele lze stanovit na bázi výkazů finančního 

účetnictví, neboť pracují s údaji ze základních, veřejně dostupných účetních výkazů, ke 

kterým mají přístup také externí uživatelé. (16, s. 164) 

Poměrové ukazatele jsou jedním z nejčastěji využívaných způsobů rozborů údajů  

z účetních výkazů. (7, s. 47)  

Poměrové ukazatele dávají do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisků a ztrát  

a výkazu cash flow. Pro lepší orientaci jsou rozděleny do různých skupin podle oblasti 

hodnocení hospodaření a finanční situace podniku. (12, s. 84) 
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Nejčastěji se setkáváme s: (12, s. 84) 

• ukazateli rentability, 

• ukazateli likvidity, 

• ukazateli zadluženosti, 

• ukazateli aktivity, 

• případně dalšími skupinami ukazatelů. 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr mezi jednou nebo několika účetními 

položkami ze základních účetních výkazů k jiné položce nebo k položkám. (7, s. 47) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, tedy výnosnost, slouží k měření schopnosti podniku vytvářet zisk. (12, s. 98) 

„Je měřítkem schopnosti dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje.“ (12, s. 98) 

Ukazatele rentability jsou ukazatele, u kterých se v čitateli nachází nějaká položka 

odpovídající výsledku hospodaření podniku a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, 

případně tržby. Obecně je tedy rentabilita vyjadřována jako poměr zisku k částce 

vloženého kapitálu. (7, s. 51-52) 

Zisk v čitateli zlomku může mít různou podobu. Pro účely finanční analýzy poměrovými 

ukazateli jsou nejdůležitější tři druhy zisku, které lze přímo vyčíst z výkazu zisků a ztrát. 

Těmito druhy jsou: (7, s. 52) 

• EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) – Tento druh zisku odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření. Využívá se především při nutnosti 

mezipodnikového srovnání, neboť výše úroků může ovlivnit náhled na tvorbu 

výsledku hospodaření podniku. 

• EAT (zisk po zdanění) – Zisk po zdanění ve výkazu zisků a ztrát odpovídá 

výsledku hospodaření za běžné účetní období. Představuje tu část zisku, kterou lze 

členit na zisk k rozdělení ve formě dividend a nerozdělený zisk.  

• EBT (zisk před zdaněním) – Představuje provozní zisk, který byl snížený či 

zvýšený o finanční mimořádný výsledek hospodaření, avšak nebyly o něj ještě 
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odečteny daně. Využívá se především při mezipodnikovém srovnání výkonností 

podniků, které mají různé daňové zatížení.  

Doporučené hodnoty se pro běžně využívané ukazatele rentability v praxi neuvádějí. 

Ukazatele rentability by v časové ose obecně měly mít rostoucí tendenci. Hodnoty 

ukazatelů se nejčastěji porovnávají s odvětvovými průměry. (7, s. 52) 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv neboli rentabilita celkového kapitálu je stěžejním měřítkem rentability. 

Dává do poměru zisk podniku s celkovými vloženými prostředky (aktivy), nehledě na to, 

zda byly financovány z vlastního nebo z cizího kapitálu. (11, s. 162) 

Pro účely výpočtu tohoto ukazatele se ve většině případů používá zisk ve formě EBIT, 

tedy zisk před odečtením úroků a daní. Výpočet znázorňuje vzorec č. 12. (11, s. 162) 

ROA = EBITAktiva 

, kde 

ROA je rentabilita aktiv, 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

Vzorec 12 - Rentabilita aktiv (11, s. 162) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, prostřednictvím kterého vlastníci zjišťují, zda 

jejich kapitál přináší požadovaný nebo dostatečný výnos a zda je využíván efektivně, 

s ohledem na velikost jejich investičního rizika. (8, s. 57) 

Lze tedy říct, „že tento ukazatel sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovanou vlastníky společnosti.“ (11, s. 162) 

ROE představuje poměr dosaženého výsledku hospodaření s průměrnou výší vlastního 

kapitálu, viz vzorec č. 13. (17, s. 173) 

ROE = Čistý zisk (EAT)Vlastní kapitál  
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, kde 

ROE je rentabilita vlastního kapitálu, 

EAT je zisk po zdanění. 

Vzorec 13 - Rentabilita vlastního kapitálu (11, s. 162) 

Rentabilita vlastního kapitálu umožňuje posoudit výkonnost vzhledem k vlastníkovi, 

proto se pro výpočet tohoto ukazatele využívá nejčastěji čistého zisku po zdanění (EAT), 

tedy výsledku hospodaření po odečtení nároků na část z tohoto zisku všech ostatních 

skupin. (17, s. 173) 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb představuje poměr, kdy se v čitateli nachází výsledek hospodaření 

v různých formách a ve jmenovateli tržby. (7, s. 56) 

Tento ukazatel znázorňuje, kolik korun zisku podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. 

Znázorňuje tedy vztah zisku k tržbám. (11, s. 162) 

Ukazatel ROS je vhodný především ke srovnání v čase a k mezipodnikovému srovnání. 

V čitateli je proto jako zisk vhodné využívat především EBIT, tedy zisk před odečtením 

úroků a daní, neboť při mezipodnikovém srovnávání se doporučuje vyloučit vliv 

rozdílného úrokového zatížení kapitálu srovnávaných podniků. (10, s. 78) 

Výpočet rentability tržeb je znázorněn ve vzorci č. 14.  

ROS = EBITTržby 

, kde 

ROS je rentabilita tržeb, 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

Vzorec 14 - Rentabilita tržeb (10, s. 78) 
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Rentabilita investovaného kapitálu 

Pomocí ukazatele ROCE  se hodnotí význam dlouhodobého investování prostřednictvím 

určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel se 

nejčastěji využívá k mezipodnikovému srovnání. (10, s. 77) 

Výpočet rentability investovaného kapitálu znázorňuje vzorec č. 15. 

ROCE = EBITVlastní kapitál + Dlouhodobé dluhy 

, kde 

ROCE je rentabilita investovaného kapitálu, 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

Vzorec 15 - Rentabilita investovaného kapitálu (10, s. 77) 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu se nejčastěji používá k měření výnosnosti 

dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. (12, s. 101) 

ROI znázorňuje, jak účinný je celkový kapitál vložený do podniku, nehledě na jeho zdroje 

financování. Výpočet tohoto ukazatele znázorňuje vzorec č. 16. (8, s. 56) 

ROI = Zisk před zdaněním + Nákladové úrokyCelkový kapitál  

, kde 

ROI je rentabilita vloženého kapitálu. 

Vzorec 16 - Rentabilita vloženého kapitálu (8, s. 56) 

Ukazatele likvidity 

„Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 

a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky“ 

(11, s. 163)  
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Likvidita vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. Nedostatek 

likvidity vede k neschopnosti podniku využívat ziskových příležitostí, které se mu 

naskytují. Takový podnik také není schopen hradit své běžné závazky, a to může vést  

k platební neschopnosti a následně až k bankrotu podniku. (7, s. 48) 

Ukazatele likvidity pracují s položkami oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Na 

základě toho, jakou úroveň jistoty od výpočtu požadujeme, dosazujeme do čitatele složky 

majetku s různou dobou přeměnitelnosti na peníze, tedy s různou likvidností. (12, s. 91) 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita bývá označována také jako likvidita 3. stupně. (7, s. 50) 

Znázorňuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. Vypovídá  

o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by veškerá svá současná 

aktiva přeměnil na hotovost. (12, s. 91) 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se uvádějí v rozmezí 1,5 – 2,5. Výpočet je 

znázorněný ve vzorci č. 17. (12, s. 92) 

Běžná likvidita = Oběžná aktivaKrátkodobé dluhy 

Vzorec 17 - Běžná likvidita (7, s. 49) 

Pohotová likvidita 

Pohotovou likviditu lze označit také jako likviditu 2. stupně. (7, s. 50) 

Představuje schopnost podniku uspokojovat své závazky bez prodeje zásob, které se 

považují za nejméně likvidní zdroj. (13, s. 66) 

Pro pohotovou likviditu se doporučuje poměr jmenovatele a činitele 1:1. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1,0 – 1,5 a uvádí se, že by hodnota pohotové likvidity 

neměla klesnou pod hodnotu 1. (12, s. 92) 

Výpočet pohotové likvidity znázorňuje vzorec č. 18. 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva − Zásoby)Krátkodobé dluhy  

Vzorec 18 - Pohotová likvidita (7, s. 49) 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitou likviditu lze označit také jako likvidita 1. stupně. (7, s. 49) 

Představuje nejužší vymezení likvidity a zahrnuje pouze nejlikvidnější položky 

z rozvahy. Znázorňuje schopnost podniku hradit okamžitě splatné závazky. (7, s. 49),     

(8, s. 67) 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5, v případě 

vyšších hodnot může docházet k neefektivnímu využívání finančních prostředků.          

(12, s. 92) 

Výpočet okamžité likvidity znázorňuje vzorec č. 19. 

Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředkyDluhy s okamžitou splatností  

Vzorec 19 - Okamžitá likvidita (7, s. 49) 

Pohotovými platebními prostředky se pro účely výpočtu okamžité likvidity rozumí peníze 

na běžném účtu, na jiných účtech a v hotovosti a jejich ekvivalenty, tedy volně 

obchodovatelné cenné papíry, směnečné dluhy, šeky atd. (7, s. 49) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti nás informují o výši rizika, které podnik nese při určitém poměru 

a struktuře vlastních a cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší nese 

riziko, neboť musí být schopen splácet své závazky bez ohledu na to, v jaké situaci  

se zrovna nachází. (12, s. 85) 

Analýza pomocí ukazatelů zadluženosti porovnává jednotlivé položky rozvahy  

na základě kterých následně zjišťuje, jak velký je rozsah aktiv, která jsou financována 

cizími zdroji. (7, s. 58) 

Zadluženost nutně nemusí znamenat pouze negativní jev, kterým je vyšší riziko finanční 

nestability, ale může také přispět k celkové rentabilitě a tím vyšší tržní hodnotě podniku. 

(8, s. 63) 
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Celková zadluženost 

Základním ukazatelem ze skupiny ukazatelů zadluženosti je celková zadluženost. Je 

znázorněna jako poměr mezi celkovými závazky a celkovými aktivy. U tohoto ukazatele 

platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je riziko pro věřitele. (7, s. 58) 

Celková zadluženost se vypočítá jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Vyjde-

li hodnota vyšší, než je oborový průměr, bude pro podnik obtížné v případě potřeby získat 

dodatečné zdroje, aniž by nejprve zvýšili vlastní kapitál. (8, s. 64) 

Doporučená hodnota se dle odborné literatury pohybuje v rozmezí 30 % – 60 %. Výpočet 

je znázorněn vzorcem č. 20. (12, s. 85) 

Celková zadluženost = Cizí kapitálCelková aktiva 

Vzorec 20 - Celková zadluženost (12, s. 85) 

Koeficient samofinancování 

Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti je koeficient samofinancování. Tento 

ukazatel je rovněž jedním z nejdůležitějších ukazatelů zadluženosti sloužících 

k hodnocení celkové finanční situace podniku. Znázorňuje, do jaké výše jsou aktiva 

podniku financována penězi akcionářů. (7, s. 59) 

Koeficient samofinancování ukazuje, do jaké výše je podnik nezávislým. Společně 

s hodnotou ukazatele celkové zadluženosti by měli tvořit součet 1. Koeficient 

samofinancování stejně jako celková zadluženost nám poskytují informace o finanční 

struktuře podniku. Výpočet je znázorněn vzorcem č. 21. (8, s. 64) 

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitálCelková aktiva 

Vzorec 21 - Koeficient samofinancování (12, s. 86) 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel doby splácení dluhů znázorňuje dobu, za kterou by podnik byl schopen 

vlastními silami uhradit všechny své dluhy za pomoci provozního cash flow. V ideálním 

případě by měl ukazatel mít klesající trend. (12, s. 87) 
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Výpočet ukazatele doby splácení dluhů je znázorněn vzorcem č. 22. 

Doba splácení dluhů = Cizí zdroje − RezervyProvozní cash flow  

Vzorec 22 - Doba splácení dluhů (12, s. 87) 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí nám poskytuje informace o výši zadluženosti podniku, prostřednictvím 

schopnosti podniku splácet dluhy. Tento ukazatel je významný především v případě, kdy 

podnik svoji činnost financuje z výrazné části cizími zdroji. Pokud je hodnota ukazatele 

úrokového krytí rovna 1, vytváří podnik přesně tolik zisku, aby uspokojil úroky věřitelů. 

Tato hodnota však není dostačující, neboť nevytváří především žádný zisk pro vlastníka. 

(12, s. 87) 

Výpočet ukazatele úrokového krytí je znázorněn vzorcem č. 23. 

Úrokové krytí = EBITNákladové úroky 

, kde 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

Vzorec 23 - Úrokové krytí (12, s. 87) 

Ukazatele aktivity 

Jako ukazatele aktivity lze souhrnně nazvat ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v krátkodobé i dlouhodobé formě. Ukazují, jak podnik dokáže využívat jednotlivé části 

svého majetku, jestli má přebytek nebo naopak nedostatek produktivních aktiv, díky 

kterému nebude v budoucnu schopen realizovat případné růstové příležitosti. (10, s. 83), 

(11, s. 164) 

Díky ukazatelům aktivity lze určit, zda jsou jednotlivé položky aktiv rozvahy v poměru 

k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku. (12, s. 103) 

Ukazatele aktivity lze rozdělit do dvou skupiny: (11, s. 164) 

• Ukazatele obratovosti 

• Ukazatele doby obratu 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je komplexní ukazatel udávající, kolikrát za rok se celková aktiva 

obrátí. Obrat celkových aktiv by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1, 

ovšem čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím efektivněji podnik svůj majetek 

využívá. Výpočet je znázorněn vzorcem č. 24. (11, s. 165), (10, s. 83) 

Obrat celkových aktiv = TržbyCelková aktiva 

Vzorec 24 - Obrat celkových aktiv (11, s. 165) 

Obrat zásob 

Hodnota ukazatele obratu zásob nám udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v jiné 

formy oběžného majetku, přes prodej hotových výrobků až po další nákup zásob. Tento 

ukazatel tedy uvádí, kolikrát se v průběhu jednoho roku každá položka zásob prodá  

a následně znovu naskladní. Výpočet je znázorněn vzorcem č. 25. (11, s. 165), (8, s. 61) 

Obrat zásob = TržbyZásoby 

Vzorec 25 - Obrat zásob (11, s. 165) 

Doba obratu zásob 

Díky ukazateli doby obratu zásob můžeme zjistit průměrný počet dnů, po které jsou 

zásoby vázány v podniku, až do jejich spotřeby nebo prodeje. Obecně lze tento ukazatel 

definovat jako poměr průměrného stavu zásob k průměrným denním tržbám. (11, s. 165), 

(8, s. 62)  

Výpočet doby obratu zásob je znázorněn vzorcem č. 26. 

Doba obratu zásob = Zásoby(Tržby ÷ 360) 

Vzorec 26 - Doba obratu zásob (11, s. 165) 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává počet dnů, po které musí podnik čekat, než obdrží platbu za již 

prodané výrobky nebo služby. Zahrnuje dobu od předání výrobku nebo poskytnutí služby 

po uskutečnění platby. Po tuto dobu podnik poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr. 

Ukazatel doby obratu pohledávek se vypočítá jako poměr průměrného stavu pohledávek 

z obchodních vztahů k průměrným denním tržbám. Výpočet je znázorněn vzorcem č. 27. 

(11, s. 165), (8, s. 63) 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky(Tržby ÷ 360) 

 Vzorec 27 - Doba obratu pohledávek (11, s. 165)  

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků udává počet dnů, po které podnik odkládá platbu faktur 

vůči dodavatelům. Po tuto dobu podnik čerpá od svých dodavatelů bezplatný obchodní 

úvěr. Tento ukazatel se vypočítá jako poměr průměrného stavu závazků z obchodních 

vztahů k průměrným denním tržbám. Výpočet je znázorněn vzorcem č. 28. (11, s. 165), 

(8, s. 63) 

Doba obratu závazků = Závazky(Tržby ÷ 360) 

Vzorec 28 - Doba obratu závazků (11, s. 165) 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se především ve vnitřním 

řízení při analyzování vývoje základní aktivity podniku. (8, s. 71) 

Součástí těchto ukazatelů jsou také ukazatele produktivity, které znázorňují výkonnost 

podniku ve vztahu k nákladům na zaměstnance. (14, s. 37) 
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Mzdová produktivita 

Ukazatel mzdové produktivity udává, jak velká část výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd. Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci. (8, s. 71) 

Mzdová produktivita =  Výnosy (bez mimořádných) Mzdy  

Vzorec 29 - Mzdová produktivita (8, s. 71) 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty udává, jak velká část přidané hodnoty připadá 

na jednoho zaměstnance. (14, s. 37) 

Produktivita z přidané hodnoty =  Přidaná hodnotaPočet pracovníků 

Vzorec 30 - Produktivita z přidané hodnoty (14, s. 37) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole diplomové práce je na základě teoretických východisek, zpracovaných  

v předchozí kapitole, provedena analýza zvoleného mezinárodně působícího podniku. Pro 

účely této práce byla zvolena společnost Aircraft Industries, a.s., která působí jak 

v tuzemsku, tak v zahraničí. Je zde zpracována analýza okolí tohoto podniku, která 

zahrnuje STEP analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil a interní analýzu 7S.  

Následně je zpracována finanční analýza podniku. Výsledky z této kapitoly budou dále 

použity pro vypracování návrhové části této práce. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost Aircraft Industries, a.s. je akciovou společností, která v podobě, v jaké je 

známá dnes, vznikla 16. září 2004 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného  

u Krajského soudu v Brně. (18) 

Dříve byla společnost známá pod názvem LET Kunovice a může se pyšnit více než 

osmdesátiletou tradicí v letecké výrobě. Do dnešního dne vyrobila přes 8 000 kusů 

letounů různých řad a své letouny dodává do více než 60 zemí světa. V současné době se 

zabývá především vývojem, výrobou, prodejem a servisem letounů L 410 a je největším 

výrobcem dopravních letounů v České republice. (19) 

Společnost je dále provozovatelem neveřejného mezinárodního letiště Kunovice  

a zřizuje Střední školu leteckou s.r.o., která sídlí přímo v areálu společnosti. Letiště 

Kunovice poskytuje nepravidelnou formou obchodní leteckou dopravu, dále letecké 

práce, zkušební lety, provoz kluzáků a balonů, lety pro vlastní potřebu, rekreační  

a sportovní lety a výcvikové lety. Střední škola letecká zase nabízí studijní obory se 

specializovanou výukou leteckých mechaniků všech kategorií. Těmito obory jsou technik 

údržby letadel, avionik, mechanik letadel a klempíř – letecká výroba. (19) 

 

Obrázek 1 - Logo společnosti (19) 
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2.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma: Aircraft Industries, a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum vzniku: 16. září 2004 

Sídlo společnosti: Na Záhonech 1177 

          686 04 Kunovice  

          Česká republika 

IČO:   27174841 

DIČ:   CZ27174841 

Základní kapitál: 112 000 000 Kč 

splaceno: 100 % (18) 

Předmět podnikání: 

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

• Poskytování letových provozních služeb 

• Poskytování letecké meteorologické služby 

• Provozování letiště Kunovice jako mezinárodního neveřejného s vnější hranicí 

• Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Kunovice zahrnující 

technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících 

a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty 

• Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Kunovice zahrnujících 

manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji 

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

• Ostraha majetku a osob 

• Galvanizérství, smaltérství 

• Obráběčství 

• Zámečnictví, nástrojářství (18) 
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2.1.2 Historie společnosti 

První zmínky o společnosti Aircraft Industries, a.s. sahají až do roku 1936. V tomto roce 

došlo ke vzniku pobočného závodu AVIA Letňany. V roce 1951 pak začala výstavba 

nového areálu podniku LET Kunovice, který v této podobě působil do roku 2001, kdy se 

novým majitelem stala společnost MORAVAN – AEROPLANES, a.s. a název LETU 

Kunovice se změnil na „Letecké závody“. Pod tímto názvem společnost následně 

působila až do přelomu let 2004 a 2005, kdy se 100% vlastníkem stala společnost 

PAMCO INT, a.s. a společnost získala nový název „Aircraft Industries, a.s., pod kterým 

je známá dodnes. V roce 2013 se jediným vlastníkem společnosti stává ruský holding 

UGMK – Uralská těžební a hutní společnost. (19) 

2.1.3 Výrobní program 

V roce 1969 začala společnost Aircraft Industries, a.s. s výrobou letounů řady L 410. Do 

dnešního dne bylo vyrobeno více než 1 200 letounů této řady v mnoha variantách. Tyto 

letouny jsou od svých počátků dodávány do více než 60 zemí světa na pěti kontinentech 

a téměř třetina z nich je stále v provozu. (19) 

Hlavními trhy společnosti Aircraft Industries, a.s. jsou: 

• Ruská federace 

• Jihovýchodní Asie 

• Jižní Amerika 

• Afrika 

• Evropa (20) 

 

Obrázek 2 - Země exportu společnosti Aircraft Industries, a.s. (19) 
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Letouny řady L 410 

Letouny řady L 410 jsou turbovrtulové, celokovové hornoplošníky. Vynikají svou 

spolehlivostí, bezpečností a schopností provozu v extrémních klimatických podmínkách. 

Tyto letouny slouží pro civilní účely. Využívány jsou jak provozovateli komerční letecké 

dopravy, tak vládními agenturami, armádou a aerokluby po celém světě. Představují 

ideální spojení nejlepších technologických parametrů a ekonomického provozu pro 

přepravu cestujících i nákladů na krátké a středně dlouhé vzdálenosti. (19) 

Mezi základní charakteristiky těchto letounů patří nízké náklady na provoz a údržbu, 

schopnost vzletu a přistání na krátkých nezpevněných přistávacích drahách a skvělý 

výkon také ve vysokých teplotách, vysokých nadmořských výškách a extrémních 

klimatických podmínkách. Letouny disponují také velkým nákladovým prostorem  

a variabilním vybavením s možností instalace speciálních výměnných sad. Nabízejí 

nejprostornější kabiny pro cestující ve své kategorii a zajišťují bezpečnost provozu. (19)  

 

Obrázek 3 - Letoun řady L 410 (19) 

V současné době se společnost zabývá výrobou dvou typů letounů řady L 410 a to letounu 

L 410 UVP-E20 a letounu L 410 NG. 

L 410 UVP-E20 

Model L410 UVP-E20 je nejdéle vyráběným modelem letounu této řady, i v dnešní obě 

však splňuje požadavky zákazníků a je dodáván do celého světa. Společnost tento model 

začala vyrábět koncem osmdesátých let, za tuto dobu jich vyrobila již téměř 200 kusů  

a exportovala je více než do 30 zemí. (19) 

Tento model je typově certifikován leteckými úřady pro: EU, USA, Ruskou federaci, 

Brazílii, Argentinu, Chile, Peru, Venezuelu, Kubu, Indii, Nepál, Filipíny, Indonésii, 

Jihoafrickou Republiku, Alžírsko, Tchaj-wan a Turecko. (19)   
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Letoun L 410 UVP-E20 dosahuje rychlosti až 405 km/h, překoná vzdálenost 1 500 km  

a může přepravovat až 19 pasažérů. (19)  

L 410 NG 

Model L 410 NG je nejnovějším modelem této řady. Jeho vývoj začal v roce 2010 v rámci 

projektu MOSTA a od roku 2018 začala jeho sériová výroba. Na rozdíl od staršího 

modelu nabízí inovované letové parametry a provozní charakteristiky, modernější 

technologie a vylepšenou avioniku, díky čemuž může dosahovat především vyšší 

cestovní rychlosti a vyššího výkonu motoru v teplých a vysokohorských podmínkách. 

(19) 

Hlavními vylepšeními jsou nová konstrukce křídla s integrální palivovou nádrží, které má 

věští objem, dále zvýšení maximální vzletové hmotnosti a užitečného zatížení, zvětšení 

nákladového prostoru téměř o dvojnásobek, výkonnější pohonná jednotka a vrtule, 

použití filosofie „Damage Tolerance“ pro zvýšení životnosti letounu a zabudování „Glass 

Cockpit“ Garmin 3000 v pilotní kabině. (19)  

Model L 410 NG je typově certifikován leteckými úřady pro: EU, USA a Ruskou 

federaci. Dosahuje letové rychlosti až 417 km/h, dokáže překonat vzdálenost 2 570 km  

a může přepravovat 19 pasažérů. (19) 

2.2 Analýza okolí podniku 

V této části práci je provedena analýza okolí podniku. Pomocí STEP analýzy, Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil a McKinseyho modelu 7S je zde analyzováno vnější  

a vnitřní okolí společnosti Aircraft Industries, a.s.  

2.2.1 STEP analýza 

V rámci STEP analýzy jsou podrobně rozebrány faktory, ovlivňující činnost analyzované 

společnosti zvenčí. Těmi faktory jsou faktory sociální, technologické, ekonomické  

a politicko-legislativní. 

Sociální faktory 

Sociálních faktorů, ovlivňujících vnější okolí podniku, je mnoho. Sledování a znalost 

těchto faktorů poskytuje podniku důležité informace o jeho zákaznících a odběratelích, 

ale také o zaměstnancích, především těch potenciálních. Hlavními sociálními faktory, 
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ovlivňujícími činnost každého výrobního podniku jsou zejména tempo růstu populace, 

hustota zalidnění a také nezaměstnanost. 

V případě společnosti Aircraft Industries, a.s. je nutné se zaměřit na zákazníky  

a odběratele, tedy na hustotu zalidnění a tempo jejího růstu jak v České republice tak 

v zahraničí, neboť velkou část zákazníků společnosti tvoří právě zahraniční odběratele. 

Hlavními odběrateli společnosti Aircraft Industries, a.s. jsou soukromé letecké 

společnosti, vládní i nevládní organizace, letectvo a letecké kluby po celém světě. 

Vzhledem k zaměření výrobní činnosti této společnosti a nejenom finanční náročnosti 

jejich produktů, jsou jejími zákazníky především právnické osoby, případně podnikající 

fyzické osoby. Je tedy nutné se zaměřit také na vývoj podnikatelů v těchto zemích, 

případně na vývoj leteckých společností nebo leteckého průmyslu jako celku. 

Trhy, se kterými společnost Aircraft Industrie, a.s. nejčastěji obchoduje jsou kromě České 

republiky především státy Evropské unie, USA a Rusko, proto jsem se v případě počtu 

obyvatelstva a tempa jejich růstu zaměřila právě na tyto země.  

Následující graf č. 1 znázorňují vývoj počtu obyvatel v České republice, Evropské unii, 

USA a Rusko v průběhu deseti let, dle dostupných informací od roku 2008 do roku 2018. 
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Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v ČR, EU, USA a Rusku v letech 2008-2018 

 (vlastní zpracování dle (21), (23), (24), (25)) 
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Z grafu můžeme vidět, že ve všech sledovaných zemích docházelo za posledních deset 

let ke znatelnému nárůstu počtu obyvatelstva.  

• V České republice byl ke konci roku 2018 počet obyvatel 10 625 695. Oproti roku 

2017 (10 594 438) došlo k nárůstu o 31 257 obyvatel. Ke konci roku 2019 činil počet 

obyvatel 10 693 939, což představuje nárůst o 68 244 obyvatel oproti roku 2018. 

Tempo růstu obyvatelstva v České republice byl v roce 2018 – 0,3 %. (21), (22) 

• Počet obyvatel členských zemí EU činil ke konci roku 2018 513 213 363 a oproti 

roku 2017 (512 191 098) došlo k nárůstu o 1 022 265 obyvatel. Tempo růstu 

obyvatelstva EU bylo v roce 2018 - 0,2 %. (23), (22) 

• Počet obyvatel v USA ke konci roku 2018 činil 327 167 434 a oproti roku 2017 

(325 147 121) došlo k nárůstu o 2 020 313 obyvatel. Tempo růstu obyvatelstva  

v USA bylo v roce 2018 – 0,6 %. (24), (22) 

• V Rusku bylo ke konci roku 2018 144 478 050 obyvatel. Oproti roku 2017 

(144 496 740) tak došlo k mírnému poklesu o 18 690 obyvatel, nicméně dle 

dlouhodobého trendu je zřejmý pravidelný nárůst obyvatelstva a dle odhadů bude 

mírný nárůst znatelný i v následujících letech. (25), (22) 

S ohledem na pravidelný, mírný či prudší nárůst obyvatelstva v zemích, které představují 

hlavní trhy, s nimiž společnost Aircraft Industries, a.s. obchoduje, lze předpokládat také 

nárůst odběratelů a zákazníků v následujících letech. 

Kromě pravidelného růstu obyvatelstva potvrzuje tento fakt také skutečnost, že rok od 

roku roste ve světě zájem o civilní letectví. Především pak právě USA a Rusko jsou 

velmocemi v této oblasti a představují pro české výrobce civilních letadel, tedy i pro 

společnost Aircraft Industries, a.s. velké exportní příležitosti. (26), (27) 

Mimo zákazníků a odběratelů působí sociální faktory také na zaměstnance. Co se týče 

nezaměstnanosti, rozhodující jsou pro tuto společnost především údaje týkající se 

Zlínského kraje, ve kterém společnost působí a provozuje svá administrativní i výrobní 

pracoviště. Podíl nezaměstnanosti byl k 29.2.2020 ve Zlínském kraji 2,48 % a oproti 

předchozímu měsíci došlo k poklesu o 0,09 %, v případě nutnosti náboru nových 

zaměstnanců tak budou pro společnost stěžejní tyto údaje. (28) 
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Technologické faktory 

Technologické faktory jsou v případě společnosti Aircraft Industries, a.s. jedněmi 

z nejdůležitějších, neboť zaměření její působnosti vyžaduje vysokou technologickou 

úroveň, ať už v případě procesů a technologií při výrobě dopravních letadel, 

technologické vybavenosti výrobních provozů nebo znalostí odpovědných zaměstnanců. 

Podstatné je také neustálé sledování a aplikování nových technologií a technologických 

procesů z oblasti letectví na vlastní provoz, procesy a zaměstnance. 

Společnost Aircraft Industries, a.s. se dlouhodobě aktivně zapojuje v oblasti vědy  

a výzkumu. Snaží se neustále vyvíjet nové technologie a zlepšovat, inovovat  

a modernizovat modely svých vyráběných letadel. V roce 2018 se společnost zaměřila 

především na vylepšení letounu L 410 NG. Zaměřila se na integraci nové generace 

hardwaru a úpravy softwaru avionického systému G3000 a instalaci nového interiéru 

kabiny cestujících. Dále byly v rámci projektu ADATO, jehož cílem je zvýšení životnosti 

letounů, provedeny kontroly a úpravy letounů provozovaných jejich prvními 

provozovateli. Společnost také pracovala na přípravkovém vybavení, které od roku 2019 

umožní provádět kontroly a úpravy v plném rozsahu na pracovišti Údržbové organizace 

Aircraft Industries, a.s. (29) 

Společnost se také již několikátým rokem účastní projektů Výzkumné centrum 

pokročilých leteckých konstrukcí a Centrum výzkumu povrchových úprav v rámci 

programu Technologické agentury ČR – Centra kompetence. První z projektů řeší výběr 

nových materiálů pro konstrukci letadel navrhovaných filozofií „Damage Tolerance“, 

zkoumá vliv různých typů povrchových ochran na únavovou životnost konstrukce letadla 

a optimalizaci pevnostního návrhu vybraných dílů křídla a výrobního procesu na číslicově 

řízených obráběcích strojích. Druhý z projektů se zaměřuje na vývoj nových nátěrových 

systémů pro vnější i vnitřní povrchy letounu a integrální nádrže, jehož cílem je snížit 

ekologickou zátěž zlepšením schopnosti nátěrových hmot chránit konstrukci letadla proti 

vnějším vlivům. (29) 

Dlouhodobě společnost usiluje o zapojení se do národních a mezinárodních programů, 

které podporují neustálý vývoj jejich letadel v souladu s aktuálními požadavky trhu  

a zároveň udržují krok s technickou a technologickou úrovní leteckého průmyslu po 
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celém světě. Jednou z priorit společnosti Aircraft Industries, a.s. je totiž neustálá snaha  

o zlepšování jejich výrobní technologie a pozitivního odrážení se v kvalitě jejich výrobků.    

Ekonomické faktory 

Společnost Aircraft Industries, a.s., jakožto podnikatelský subjekt vyrábějící  

a obchodující se svými výrobky na českém i zahraničním trhu v rámci ekonomického 

systému dané ekonomiky, je samozřejmě ovlivněn řadou ekonomických faktorů.  

V rámci České republiky jsou důležitými ekonomickými faktory především míra inflace 

a vývoj mezd, ve vztahu k zaměstnancům společnosti. Inflace v roce 2014 činila 0,4 %. 

Do roku 2016 se její hodnota držela mírně pod 1 % a v roce 2017 vzrostla na 2,5 %. 

V roce 2018 byla inflace 2,1 %, což představuje mírný pokles oproti předchozímu roku, 

nicméně v období let 2014 až 2018 je znatelný výrazný nárůst. Tyto změny pak ovlivňují 

především ekonomické chování zákazníků. Minimální mzda v roce 2014 byla 8 500 kč  

a následně se každý rok pomalu zvyšovala. V letech 2015 až 2017 činila postupně 9 200 

kč, 9 900 kč a 11 000 kč, až v roce 2018 dosáhla hodnoty 12 200 kč. (30), (31) 

Vzhledem k tomu, že podstatná část zisků společnosti je tvořena exportem, je důležité 

sledovat také vývoj měnných kurzů měn největších exportních zemí. Těmito zemněni 

jsou především země Evropské unie, USA a Rusko, zaměřila jsem se tedy na vývoj eura, 

amerického dolaru a ruského rublu. Následující tabulka (tabulka č. 4) znázorňuje vývoj 

těchto tří měn v letech 2014 až 2018, které budou rozhodné pro další výpočty v této práci. 

Údaje v tabulce představují hodnoty kurzů měn ke konci každého ze sledovaných roků. 

Tabulka 4 - Vývoj kurzů EUR, USD a RUB k CZK v letech 2014-2018 (vlastní zpracování dle (32)) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1 EUR/CZK 27,725 27,025 27,020 25,540 25,725 

1 USD/CZK 22,834 24,824 25,639 21,291 22,466 

100 RUB/CZK 38,323 33,535 42,007 36,770 32,271 

V tabulce můžeme vidět, že v případě eura byla hodnota relativně stabilní. Téměř 

každoročně však docházelo k mírnému poklesu, který je nejvýraznější mezi roky 2016  

a 2017, kdy kurz z 27,020 poklesl na 25,540. V roce 2018 hodnota opět lehce vzrostla  

a dosáhla hodnoty 25,725. V případě dolaru lze vidět spíše rostoucí tendenci. Mezi lety 

2014 a 2016 kurz postupně rostl, v roce 2017 došlo k výraznému poklesu a od roku 2018 
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opět postupně roste. Ruský rubl dosáhl absolutně nejvyšší hodnoty v roce 2016. 

V ostatních letech střídavě mírně klesá a roste a v roce 2018 dosáhl nejnižší hodnoty ze 

sledovaných let.  Výkyvy kurzů obchodovaných měn z části ovlivňují zisky společnosti. 

V případě oslabení koruny vůči cizím měnám zisky společnosti z exportu do zahraničí 

porostou, v případě posílení naopak budou klesat. (32) 

Politicko-legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory se odvíjejí především od aktuální politické situace ve státě.  

Představují regulace a omezení vlády, zákony vydané tamní legislativou, monetární  

a fiskální politiku státu nebo jeho postoj k zahraničnímu obchodu a mnoho dalšího. 

Společnost Aircraft Industries, a.s., jakožto obchodní společnost působící na území České 

republiky, se řídí českou legislativou a podléhá především zákonu č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích a družstvech. Dále se jako zaměstnavatel více než tisíce 

zaměstnanců řídí občanským zákoníkem a zákoníkem práce – zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Činnost podnikatelských 

subjektů v České republice je legislativou upravována dále v oblasti daní (586/1992 Sb., 

zákon o daních z příjmu, 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty atd.), vedení 

účetnictví (563/1991 Sb., zákon o účetnictví), nebo ochraně osobních údajů (110/2019 

Sb., zákon o zpracování osobních údajů). Vzhledem k předmětu podnikání společnosti 

Aircraft Industries, a.s. je pro ni nutností také dodržování legislativních norem v oblasti 

ochrany životního prostředí. Společnost se kromě dodržování těchto norem usiluje také  

o minimalizaci dopadů své činnosti na životní prostředí. (33) 

Společnost Aircraft Industries, a.s. provozuje svoji činnost v oblasti leteckého průmyslu, 

musí se proto kromě legislativy vztahující se obecně na všechny podnikatelské subjekty, 

řídit především leteckou legislativou. Společnost splňuje podmínky dané normami ISO 

9001, ČOS 051622, AQAP 2110, EN/AS 9100 a leteckou legislativou. V roce 2018 

zajistila přechod na novou verzi řízení kvality dle normy ISO 9001:2015, úspěšně 

absolvovala všech 19 auditů externích stran (dohlížejících a certifikačních orgánů, 

zákazníků atd.), zavedla proces provádění autorského dozoru při licenční výrobě letounu 

L 410 a obhájila platnost všech certifikátů a oprávnění nezbytných pro svoji činnost. (29)  
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2.2.2 Porterův model 

V rámci této analýzy – Porterova analýza pěti konkurenčních sil, je podrobně rozebrána 

stávající konkurence společnosti Aircraft Industries, a.s., dále potenciální konkurence, 

její dodavatelé, odběratelé a existence substitučních produktů.  

Stávající konkurence 

U společnosti Aircraft Industries, a.s., jakožto společnosti působící v leteckém průmyslu 

a vyvíjející a vyrábějící své vlastní specifické modely letounů, a sice modely řady L 410, 

nelze jednoznačně určit jejího přímého konkurenta. Lze dokonce tvrdit, že v České 

republice tato společnost svého přímého konkurenta nemá. Za nejbližší konkurenty lze 

považovat ostatní společnosti působící v leteckém průmyslu v rámci ČR, které se také 

zabývají výrobou civilních nebo vojenských letadel.     

Jednou z takových společností je společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., která 

se zabývá vývojem a výrobou právě civilních a vojenských letadel. Na rozdíl od 

společnosti Aircraft Industries, a.s. se však zaměřuje především na rozvoj cvičných 

jednomístných a dvoumístných letounů. Se společností Aircraft Industries, a.s. kromě 

podobného zaměření působnosti, ale také spolupracuje. Dalšími podobně zaměřenými 

společnostmi jsou ZLÍN AIRCRAFT a.s., Evektor, spol. s r.o. a Czech Sport Aircraft a.s., 

které působí také ve Zlínském kraji, některé dokonce přímo v Kunovicích, nebo například 

ZALL JIHLAVAN airplanes, s.r.o. a další. Tyto společnosti se však také zaměřují 

především na jednomístné nebo dvoumístné letouny. (34), (35) 

Kromě těchto společností mohou vzdálenější konkurenci představovat dále společnosti 

zabývající se výrobou částí letounů, jejich důležitých součástek, prováděním oprav  

a poskytováním servisu nebo výzkumem a vývojem v této oblasti. 

Z pohledu konkurence společnosti Aircraft Industries, a.s. je důležité se zaměřit 

především na konkurenci mezinárodní, která má pro společnost podstatnější význam. 

Konkurenci z pohledu mezinárodního trhu představují pro společnost Aircraft Industries, 

a.s. zahraniční společnosti vyrábějící malá dopravní letadla. Jedním z hlavních 

konkurentů je kanadská společnost Viking Air. Společnost je světovým lídrem ve výrobě 

užitkových letadel a stejně jako společnost Aircraft Industries, a.s. se zabývá výrobou 

letadel řady 400. Jejich nejprodávanějším, ale také nejsrovnatelnějším letounem této řady 
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je letoun DHC-6 Twin Otter, který je určený pro 19 pasažérů a 2 piloty. Dalšími 

společnostmi vyrábějícími malá dopravní letadla a představujícími pro společnost 

Aircraft Industries, a.s. konkurenci, jsou Textron Aviation, Pilatus Aircraft, Ltd., 

Embraer, Bombardier Aviation, RUAG Holding AG, Piper Aircraft, Inc. a další.(36), (37) 

Potenciální konkurence 

Pro společnost Aircraft Industries, a.s. by potenciální konkurenci mohl představovat 

vstup nové společnosti, působící v leteckém průmyslu, na trh. Hrozbu by představovala 

především v případě, že by stejně jako společnost Aircraft Industries, a.s. zaměřila svoji 

pozornost na výrobu malých dopravních letadel, zejména výrobu letadel pro více než 2 

pasažéry, ve které v České republice tato společnost dosud téměř nemá konkurenci.  

Vzhledem ke kapitálové náročnosti podnikání v leteckém průmyslu představují reálnější 

potenciální konkurenci již existující společnosti. Mohou jimi být společnosti, působící 

v České republice, v případě rozšíření jejich pole působnosti z jedné oblasti, například  

z automobilového průmyslu také na průmysl letecký, nebo společnosti, které již 

v leteckém průmyslu působí, avšak plánují rozšíření jejich sortimentu letadel na další 

modely nebo modelové řady. Potenciální konkurenci může představovat dále vstup 

zahraničních společností působících v leteckém průmyslu na trhy, na kterých dosud 

neobchodovali, ať už z hlediska sortimentu nebo územního hlediska a na kterých 

obchoduje právě společnost Aircraft Industries, a.s. a stát se tak pro ni novou konkurencí. 

Vzhledem k dlouholeté tradici, stabilnímu postavení, silnému mezinárodnímu působení, 

pevné odběratelské základně a specifickému sortimentu však potenciální konkurence 

v tuto chvíli nepředstavuje pro společnost Aircraft Industries, a.s. přílišnou hrozbu.  

Dodavatelé 

Dodavatelé, ve smyslu dodání vstupních komponentů potřebných pro vlastní výrobu 

letadel, nejsou pro společnost Aircraft Industries, a.s. tak důležití, jako u jiných výrobních 

společností, neboť společnost sama vyrábí komponenty letounů, provádí konečnou 

zástavbu interiérů kabin i povrchovou ochranu detailů letounů. Vyjednávací síla 

dodavatelů není v tomto případě tedy příliš silná, neboť společnost si téměř všechny 

potřebné komponenty dokáže vyrobit vlastními prostředky. 
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Dodavatelů společnost využívá především k dodání materiálů, potřebných k výrobě 

zmíněných komponentů a následně i celých letounů. V tomto případě je vliv dodavatelů 

na společnost zřetelný, neboť bez včasných, úplných a správných dodávek může být 

ohrožen celý výrobní proces společnosti. Dodavatele, dodávající společnosti Aircraft 

Industries, a.s. se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolení a omezování chemických látek, nařízením REACH. Nařízení se týká 

ochrany životního prostředí a udržení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví. 

Dodavatelů je dále využíváno také v případě poskytování služeb, které probíhá formou 

zadávání zakázek a jejich výběrem pomocí výběrových řízení. (19)  

Společnost sama působí také jako subdodavatel a poskytuje subdodávky leteckým  

i neleteckým výrobcům a na určitých částech letounů naopak s určitými společnostmi 

spolupracuje. Se společností AERO Vodochody AEROSPACE a.s., spolupracují 

například na hlavních podvozcích a špičce civilních letadel L 410 UVP-E20. Dále 

spolupracuje se společnostmi Evektor, spol. s r.o., ZALL JIHLAVAN airplanes, s.r.o., 

GKN, ŠKODA TRANSPORTATION a.s., 5M s.r.o. a Promens, a.s. a portfolio svých 

kooperací stále rozšiřují. (19) 

Odběratelé 

Společnost Aircraft Industries, a.s. má silnou a stabilní odběratelskou základnu po celém 

světě. Jejich hlavními zákazníky jsou soukromé letecké společnosti, vládní i nevládní 

agentury, armády a aerokluby. Hlavními trhy, se kterými společnost obchoduje jsou 

Ruská federace, Jihovýchodní Asie, Jižní Amerika a Afrika. (20)  

V roce 2019 dodala společnost své letouny leteckým společnostem Zhetysu  

a Zhezkazgan-Air v Kazachstánu, soukromé regionální aerolince Siberian Light 

Aviation, s.r.o. – SiLA v Rusku a společnosti Gazpromavia s.r.o. na pobočku v Jurze, se 

kterou také uzavřela smlouvu na dodávku dalších 4 letounů L 410 UVP-E20. Smlouvu  

o prodeji 3 letounů podepsala také s čínskou regionální společností Yingan General 

Aviation. Současně bylo podepsáno také memorandum, na základě něhož bude této 

společnosti během následujících 7 let dodáno celkem 30 letounů. (19) 

Společnost spolupracuje také s ruskou společností UZGA, jejichž spolupráce se začala 

rozvíjet v roce 2016 a významně ovlivňuje a nadále bude ovlivňovat prodej jejich letounů 

na ruském trhu. (19) 



 

53 
 

Vyjednávací síla odběratelů v případě této společnosti není nijak silná, neboť ceny 

letounů nejsou tak snadno ovlivnitelné odběrateli, jako například ceny spotřebního zboží. 

Společnost vyrábí specifické a kvalitní letouny, které mají dlouhodobě své stálé 

odběratele. S odběrateli má společnost uzavřené dlouhodobé, oboustranně výhodné  

a odsouhlasené smlouvy, odběratele jsou s produkty spokojeni a nemají potřebu odcházet 

ke konkurenci, která by jejich poptávku, ať už kvantitativně nebo kvalitativně, nemusela 

uspokojit, vyjednávací síly tedy nevyužívají. Hrozbu by vyjednávací síla odběratelů 

mohla představovat v případě náhlé ztráty velkého množství stálých odběratelů ze strany 

zbývajících. I tak je však vyjednávací síla v případě produktů jako jsou letouny, v praxi 

špatně uplatnitelná. Stejně tak pravděpodobně v nejbližších letech nehrozí nedostatek 

odběratelů letounů společnosti Aircraft Industries, a.s.    

Substituty 

V případě produktů, jakým jsou letouny obecně, přímý substitut neexistuje. Zmínit lze 

pouze konkrétní letouny společnosti Aircraft Industries, a.s. a možnost jejich zastoupení 

jinými letouny. Společnost Aircraft Industries, a.s. vyrábí modely letounů řady L 410 pro 

19 pasažérů. Na Českém trhu není snadné najít produkt, který by tyto letouny 

plnohodnotně zastoupil, hrozba ze strany substitutů je tedy zanedbatelná. V případě 

zahraničního trhu lze najít produkty, podobné produktům společnosti Aircraft Industries, 

a.s., tedy letouny, které by požadavky odběratelů této společnosti mohly zčásti také 

uspokojit, ovšem s ohledem na technické parametry, letové charakteristiky a specifika 

těchto letounů, nelze hovořit přímo o substitučních produktech. Substituty v případě 

produktů společnosti Aircraft Industries, a.s. tedy není nutné považovat za hrozbu.      

2.2.3 McKinseyho model 7S 

V této části práce jsou v rámci McKinseyho modelu 7S rozebrány interní, kritické faktory 

ovlivňující společnost Aircraft Industries, a.s. 

Skupina 

Společnost Aircraft Industries, a.s. je dceřinou společností ruského holdingu UGMK. 

Uralská těžební a hutní společnost (UGMK) je 100% vlastníkem společnosti od roku 

2013, sídlí ve městě Verchňaja Pyšma v Rusku, vznikla roku 1999, jejím zakladatelem  

a prezidentem je Iskandar K. Makhmudov a generálním ředitelem je Andrey A. Kozitsyn. 
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Generální ředitelkou společnosti Aircraft Industries, a.s. je od roku 2008 Ilona Plšková. 

(38), (19) 

Strategie 

Strategií společnosti Aircraft Industries, a.s. je dodávat svým zákazníkům letadla nejvyšší 

kvality, umožňující bezpečnou, spolehlivou a dostupnou leteckou přepravu cestujících  

i nákladů. Společnost usiluje o budování dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů se 

svými odběrateli a obchodními partnery poskytováním prvotřídních služeb a dodáváním 

nejkvalitnějších letadel. Dále usiluje o to, stát se vyhledávaným a perspektivním 

zaměstnavatelem nabízením motivujícího a dynamického pracovního prostředí. (20)    

Sdílené hodnoty 

Součástí firemní kultury společnosti Aircraft Industries, a.s. je zavedení a udržování 

integrovaného systému řízení organizace, kvality a bezpečnosti v oblastech, které jsou 

předmětem jejího podnikání. 

Sdílenou hodnotou celé společnosti je pak především ochrana životního prostředí. 

Pomocí enviromentální politiky společnost dlouhodobě usiluje o minimalizaci dopadů 

její činnosti na životní prostředí. Dále usiluje o utváření zdravého týmového prostředí, ve 

kterém mohou její zaměstnanci využívat spousty zaměstnaneckých benefitů a výhod. (29) 

Schopnosti   

Pro společnost Aircraft Industries, a.s. jsou talentovaní a kvalifikovaní pracovníci 

v dělnických i technických profesích naprostou nezbytností. V posledních letech je však 

na trhu práce kvalifikovaných pracovníků v této oblasti nedostatek, společnost se proto 

nepřetržitě podílí na výchově nových potenciálních zaměstnanců z řad studentů Střední 

školy letecké, kterou provozují a na neustálém vzdělávání svých stávajících zaměstnanců.  

Cílem personální strategie společnosti je udržovat a zvyšovat odbornou kvalifikaci 

zaměstnanců podporováním jejich odborného růstu. Společnost v roce 2018 pokračovala 

ve školení svých zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II a také se zapojila do projektů Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské 

hospodářské komory Zlínského kraje a Vzdělávání je budoucnost. Byl zahájen také interní 

rekvalifikační kurz pro profese klempíř a nýtař, který má zaměstnance připravit na 
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náročný proces výroby letadel. Veškeré nabyté znalosti a dovednosti zaměstnanci 

následně využijí při své každodenní pracovní činnosti. (29) 

Styl 

Styl vedení ve společnosti je založen na osobním přístupu a vytváření motivujícího  

a dynamického pracovního prostředí pro stávající ale i potenciální zaměstnance. Zřejmá 

je snaha o vytváření zdravého týmového prostředí a o ocenění a odměnění zaměstnanců 

za jejich pracovní výkony. Naopak je ale také vyžadována dobře odvedená práce  

a znatelné pracovní výsledky vedoucí k neustálému růstu a zlepšování se celé společnosti. 

Každé oddělení má své porady, kde jsou probírány a diskutovány nové pracovní cíle, 

postupy a strategie, přidělována práce a hodnoceny výsledky, za styl vedení uplatňovaný 

ve společnosti lze tedy považovat především styl demokratický. (20) 

Struktura 

K 31.12.2018 zaměstnávala společnost Aircraft Industries, a.s. 971 zaměstnanců, což 

představuje nárůst o 13 % oproti konci roku 2017. V průběhu roku 2018 společnost 

navázala pracovní poměr s 198 zaměstnanci a svůj pracovní poměr ukončilo 78 

zaměstnanců. Z pohledu jejich struktury společnost zaměstnává 23 % žen a 77 % mužů, 

50 % zaměstnanců je ve věku 41-60 let a převažují zaměstnanci se středním odborným 

vzděláním. Věk ani vzdělání však není rozhodujícím kritériem pro přijetí. Společnost 

provozuje pracovní pozice dělnického, technického, i administrativního zaměření, 

zaměstnává pracovníky všech věkových kategorií a různého stupně vzdělání. U svých 

stávajících i potenciálních zaměstnanců klade důraz na kvalifikaci k vykonávání dané 

pracovní pozice, jeho schopnosti, komunikativnost a týmovém duchu. (29) 

Systémy 

V rámci společnosti Aircraft Industries, a.s. je vzhledem k technickému zaměření jejich 

činnosti standardizovaných postupů a metod hojně využíváno. Kromě informačních 

systémů, systému provádění interních auditů nebo například systémů a postupů, 

využívaných při vývoji a výrobě letadel, je jedním z nejdůležitějších systému zavedených 

a udržovaných ve společnosti integrovaný systém řízení organizace, kvality a letecké 

bezpečnosti. Systém je uplatňován především v oblastech projekce, výroby a údržby 

letadel, provozování letiště a poskytování služeb s těmito oblastmi souvisejících. (20) 
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2.2.4 Shrnutí provedených analýz 

Na základě předchozích provedených analýz jsou v této části shrnuty znalosti a poznatky 

o společnosti Aircraft Industries, a.s.   

Pozitivní faktory 

• Zavedená společnost s dlouholetou tradicí v leteckém průmyslu 

• Největší výrobce dopravních letounů v České republice 

• Veřejně známé obchodní jméno společnosti 

• Silné postavení na trhu v oblasti letecké výroby 

• Silné mezinárodní působení – export do více než 60 zemí světa 

• Dlouhodobě dobrá a stabilní finanční situace 

• Držitel mnoha certifikace, splňuje legislativní normy a dbá na životní prostředí 

• Vyhledávaný a perspektivní zaměstnavatel – téměř 1000 zaměstnanců  

• Diferencovaný produkt oproti konkurenci – specifické letouny L 410 

• Široký sortiment nabízených doprovodných služeb 

• Široké pole působnosti – společnost provozuje také Střední školu leteckou  

a neveřejné mezinárodní letiště Kunovice 

• Silný stupeň soběstačnosti – společnost sama vyvíjí a vyrábí komponenty letounů, 

elektrické a řídící soustavy, provádí konečnou zástavba interiérů kabin posádky  

a cestujících a zabezpečuje zálet všech vyráběných letounů 

• Technologická vyspělost   

• Neexistence přímé konkurence v České republice 

• Neexistence přímých substitutů 

• Pevná a stabilní odběratelská základna – stálí zákazníci, snaha o navazování 

dlouhodobých a oboustranně výhodných vztahů se stávajícími i potenciálními 

zákazníky a obchodními partnery 

Negativní faktory 

• Zaměstnanost – vzhledem k vysokým technickým a kvalifikačním požadavkům 

na zaměstnance hrozba nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 

• Vysoká kapitálová náročnost podnikání v leteckém průmyslu (např. v případě 

rozšíření výroby nebo expanze na nové trhy) 
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• Možnost nárůstu konkurence, především s ohledem na zahraniční trhy 

• Určitá závislost na dodavatelích materiálů, potřebných pro následnou výrobu 

• Legislativa – neustále rozšiřování a zpřísňování norem, předpisů a zákonů, které 

společnosti působící v leteckém průmyslu musejí splňovat 

• Administrativní náročnost – nutnost pro každý nový typ letounů získat řadu 

povolení a certifikátů   

• Vzhledem k zaměření činnosti nutnost dbát velký důraz na bezpečnost letounů 

• S ohledem na mezinárodní působnost nutnost brát v potaz tržní bariéry exportu a 

politickou, ekonomickou a bezpečnostní situaci exportních destinací  

• Finanční nákladnost nabízeného produktu – letounu → není to produkt pro 

„běžného občana / uživatele“  

• Odběrateli jsou především právnické osoby, nebo fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou činnost, tedy osoby a organizace působící v leteckém průmyslu – 

nelze se zaměřit na širší segment zákazníků („běžné občany / uživatele“) 

2.3 Finanční analýza 

V rámci této části práce je provedena finanční analýza společnosti Aircraft Industries, a.s. 

za roky 2014 až 2018. Pomocí vzorců, uvedených v teoretické části jsou zde vypočítány 

vybrané soustavy ukazatelů, provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

a analyzovány rozdílové a poměrové ukazatele.   

2.3.1 Soustavy ukazatelů 

Pro účely této práce byl ze soustav ukazatelů zvolen jeden bonitní a jeden bankrotní 

model – Altmanův model a Kralickův quick test. 

Altmanův model 

V tabulce č. 5 jsou vyjádřeny hodnoty pěti ukazatelů, prostřednictvím kterých lze v rámci 

Altmanova modelu posoudit finanční zdraví podniku a vypočteno jeho celkové Z – skóre   

Tabulka 5 - Výsledné hodnoty Altmanova modelu (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,71 0,77 0,76 0,73 0,75 

X2 0,27 0,24 0,25 0,28 0,32 
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X3 0,02 -0,01 0,07 0,11 0,10 

X4 -0,33 0,04 -0,20 0,42 1,34 

X5 0,71 0,31 0,65 0,95 0,80 

Z – skóre 1,82 1,57 2,03 2,83 3,30 

Výsledné hodnoty Altmanova modelu se ve sledovaných letech pohybovalo v rozmezí 

1,57 až 3,30. Kromě roku 2015, kdy hodnota Z – skóre oproti předchozímu roku mírně 

poklesla, měly hodnoty Altmanova modelu rostoucí tendenci. V letech 2014, 2016 a 2017 

se společnost nacházela v tzv. „šedé zóně“ a není tedy možné jednoznačně zhodnotit její 

finanční zdraví. V roce 2014 se hodnota nacházela pouze jednu setinu nad hranicí 

finančního ohrožení společnosti, kterou znázorňuje hodnota 1,81. V roce 2015 

vypovídala hodnota Z – skóre o vážné finanční situaci, společnost v tomto roce nebyla 

finančně zdravá a byla výrazně ohrožena bankrotem. Od roku 2016 se však hodnoty 

začaly zlepšovat. Hranici finančního zdraví, tedy hodnotu 2,99 dosahovala společnost 

pouze v roce 2018. V roce 2017 byla hodnota pouze lehce pod hranicí finančního zdraví 

podniku a v roce 2018 tuto hranici překonala a dosáhla hodnoty 3,30. V tomto roce lze 

tedy společnost považovat za finance zdravou a v nejbližší době neohroženou bankrotem.  

Kralickův quick test 

V tabulce č. 6 jsou vyjádřeny výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů Kralickova quick 

testu, tedy kvóty vlastního kapitálu, doby splácení dluhu z cash flow, cash flow v tržbách 

a rentability aktiv. Tabulka č. 7 znázorňuje bodové hodnocení těchto ukazatelů. 

Tabulka 6 - Výsledné hodnoty Kralickova quick testu (vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Kvóta vlastního kapitálu (v %) A 34,81 24,59 30,01 47,76 46,33 

Doba splácení dluhu z CF (v letech) B 24,65 52,57 14,92 3,04 4,32 

CF v tržbách (v %) C 3,69 4,52 7,21 16,17 14,32 

Rentabilita aktiv (v %) D 2,37 -1,01 7,22 10,81 10,68 

Tabulka 7 - Bodové hodnocení Kralickova quick testu (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

A 1 2 1 1 1 

B 4 5 4 2 2 
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C 4 4 3 1 1 

D 4 5 4 3 3 

Výsledná hodnota 3,25 4 3 1,75 1,75 

Dle Kralickova quick testu lze finanční situaci společnosti považovat za dobrou, pokud 

je výsledná hodnota tohoto testu nižší než 2. Pokud je hodnota naopak vyšší než 3, nachází 

se společnost ve špatné finanční situaci. V roce 2014 a 2016 se výsledné hodnoty tohoto 

testu pohybovaly okolo hodnoty 3, finanční situace společnosti byla v těchto letech tedy 

spíše špatná. Nejhorší hodnoty dosahovala společnost v roce 2015, a to hodnoty 4. Velmi 

špatné hodnocení v tomto roce vykazovala především doba splácení dluhu z cash flow, 

která byla příliš vysoká a rentabilita aktiv, která měla naopak dokonce zápornou hodnotu. 

První z těchto ukazatelů dosahoval špatné hodnoty z důvodu nejnižšího cash flow ze 

sledovaných let a naopak nejvyšší hodnoty závazků. Rentabilita aktiv byla v tomto roce 

záporná kvůli záporné hodnotě zisku před zdaněním a úroky. V letech 2017 a 2018 se 

finanční situace společnosti výrazně zlepšila. Výsledná hodnota byla 0,75, tedy nižší než 

hodnota 2, což vypovídá o dobré finanční situaci společnosti v těchto letech.     

2.3.2 Absolutní ukazatele 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů je provedena horizontální a vertikální analýza 

účetních výkazů, tedy rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Analýzy jsou zpracovány na 

základě údajů z účetních výkazů společnosti Aircraft Industries, a.s. z let 2014 až 2018. 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza znázorňuje absolutní (tis. Kč) a relativní, neboli procentuální (%) 

změny jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát ve sledovaných letech. 

Přílohy č. 5-7 zobrazují zpracovanou horizontální analýzu rozvahy, která je rozdělena na 

analýzu aktiv a analýzu pasiv a horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát.     

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv je zpracována v příloze č. 5 a znázorňuje vývoj jednotlivých 

položek aktiv prostřednictvím absolutních a procentuálních změn v letech 2014 až 2018. 

Z analýzy lze vidět, že celková aktiva na začátku sledového období zaznamenala výrazný 

růst. V roce 2015 vzrostla oproti předchozímu roku o 31,20 %, což představuje nárůst  
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o více než 600 milionů Kč. V následujících dvou letech došlo k jejich poklesu a celková 

aktiva opět rostla až v roce 2018. 

Jak dlouhodobý, tak oběžný majetek kopírovaly rostoucí a klesající tendenci celkových 

aktiv. Největší nárůst zaznamenaly v roce 2015 a to o 3,24 % v případě dlouhodobého 

majetku a o 41,96 % v případě oběžného majetku. Největší pokles je naopak znatelný  

u dlouhodobého majetku v roce 2016 o 9,14 % a u oběžného majetku v roce 2017 o 19,42 

%. Na konci sledovaného období byla hodnota dlouhodobého majetku o 45 157 tisíc Kč 

nižší, než na jeho začátku a u oběžného majetku činila tato změna naopak nárůst  

o 429 373 tisíc Kč. 

Dlouhodobý majetek společnosti lze rozdělit na dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný 

a finanční, přičemž jeho hlavní část tvoří majetek nehmotný a hmotný. Finanční majetek 

společnosti činí po celé sledované období 200 000 Kč, proto jsou jeho meziroční změny 

nulové. Tato částka představuje pořizovací náklady na Střední školu leteckou, zřizovanou 

analyzovanou společností. Nehmotný majetek se postupně snižoval, až do roku 2018, kdy 

je znatelný jeho nárůst o 37,65 %. Tento nárůst je způsobený především navýšením 

hodnoty softwaru. Hmotný majetek má opět střídavě rostoucí a klesající tendenci. 

Největší nárůst lze zaznamenat v roce v roce 2015 o 3,69 %. Společnost dále využívá 

majetek, najatý formou finančního a operativního leasingu. Formou finančního leasingu 

má pronajaty především automobily a stroje, které po jeho splacení přejdou do vlastnictví 

společnosti. Formou operativního leasingu využívá zase IT produkty a vybavení. 

Oběžný majetek tvoří zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Zásoby představují 

největší položku z celých aktiv. Ve sledovaném období střídavě rostou a klesají a největší 

nárůst je znatelný v roce 2015 o 41,96 %, což představuje nárůst o 666 019 tisíc Kč. 

Pohledávky a peněžní prostředky mají téměř protichůdnou rostoucí a klesající tendenci. 

Při poklesu pohledávek dochází k růstu peněžních prostředků a naopak při jejich růstu 

peněžní prostředky klesají, stagnují nebo dochází pouze k malému nárůstu, protože 

společnost zadržuje peněžní prostředky ve formě pohledávek. 

Časové rozlišení ve všech sledovaných letech rostlo. Největší nárůst lze zaznamenat 

v roce 2018 oproti roku 2017 a to dokonce o celých 593,53 % z hodnoty 14 933 tisíc Kč 

na hodnotu 103 565 tisíc Kč. Nárůst byl způsoben růstem nákladů příštích období, 
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především nákladů souvisejících se zřízením servisního střediska UZGA a dalšími. Za 

celé sledované období časové rozlišení vzrostlo o téměř 100 milionů Kč.  

Následující graf č. 2 znázorňuje strukturu aktiv, tedy jejich dělení na dlouhodobý majetek, 

oběžná aktiva a časové rozlišení aktiv v letech 2014 až 2018 v tisících Kč.  

 

Graf 2 - Struktura aktiv v letech 2014-2018 v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv je zpracována v příloze č. 6 a znázorňuje vývoj jednotlivých 

položek pasiv prostřednictvím absolutních a procentuálních změn v letech 2014 až 2018. 

Stejně jako celková aktiva i celková pasiva na začátku sledovaného období, v roce 2015 

zaznamenala oproti roku 2014 výrazný růst. Následující dva roky, v roce 2016 a 2017 

docházelo k jejich poklesu a v roce 2018 celková pasiva opět rostla. Za celé sledované 

období došlo k nárůstu celkových pasiv o 482 172 tisíc Kč. 

Z pohledu vlastního kapitálu docházelo kromě prvního sledovaného období, tedy 

období let 2014 a 2015 k pravidelným meziročním nárůstům. V prvním sledovaném 

období, v roce 2015 vlastní kapitál poklesl oproti předchozímu roku o 7,34 %. Největší 

nárůst je znatelný v roce 2017. V tomto období vlastní kapitál vzrostl o 34,35 % a to 

především díky nárůstu výsledku hospodaření za běžné účetní období, který zaznamenal 

největší nárůst právě v roce 2017 o zhruba 197 milionů Kč. 
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Co se struktury vlastního kapitálu týče, položky základní kapitál, ážio a kapitálové fondy 

a fondy ze zisku ve sledovaném období nezaznamenaly téměř žádné meziroční změny. 

Fondy ze zisku v roce 2015 oproti roku 2014 poklesly o 15,5 % a na této hodnotě (22 400 

tisíc Kč) se držely i následující sledované roky. Základní kapitál činil v celém sledovaném 

období 112 000 tisíc Kč a ážio a kapitálové fondy 19 605 tisíc Kč.  

Cizí zdroje v průběhu sledovaného období střídavě rostly a klesaly. V prvním 

sledovaném období došlo k největšímu nárůstu a to o 52,22 %, tedy o zhruba 693 milionů 

Kč. Důvodem nárůstu byl především nárůst dlouhodobých závazků, které v tomto období 

vzrostly o 67,08 %. K největšímu poklesu došlo naopak v roce 2017, kdy cizí zdroje 

poklesly o 41,31 %, což představuje pokles o více než 680 milionů Kč.  

Největší položku cizích zdrojů představují závazky, především krátkodobé závazky. Je to 

způsobeno tím, že společnost pravidelně využívá krátkodobých bankovních úvěrů pro 

provozní financování, konkrétně za účelem profinancování výroby letadel. Za sledované 

období společnost čerpá úvěry každoročně v různé výši, různém počtu a od různého počtu 

bank. Nárůst krátkodobých závazků v prvním sledovaném období způsobilo zvýšení 

počtu bank, se kterými má společnost uzavřené smlouvy na krátkodobé provozní 

financování, ze dvou na tři a tedy i zvýšení počtu úvěrů a jejich celkové výše. V roce 

2016 způsobilo jejich snížení především čerpání úvěrů v menší výši, v roce 2017 bylo 

snížení způsobeno čerpáním úvěrů pouze od dvou bank a následné zvýšení způsobilo 

opětovné čerpání úvěrů od tří bank v roce 2018. 

Kromě krátkodobého financování využívá společnost také dlouhodobého financování za 

účelem nákupu dlouhodobého majetku, které představuje dlouhodobé závazky. Od roku 

2015 čerpá dlouhodobé úvěry se splatností v roce 2020 na vodní paprsek, CNC soustruh, 

ohýbačku a handtman a v roce 2018 pořídila prostřednictvím dlouhodobého úvěru, 

splatného v roce 2023 tažné lisy RO-01 a FEKD. 

Závazky společnosti kromě krátkodobého a dlouhodobé financování dále tvoří závazky 

z obchodních vztahů, jiné krátkodobé a dlouhodobé závazky, závazky vůči státu  

a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a přijaté krátkodobé zálohy. 

Časové rozlišení mělo ve sledovaném období převážně klesající tendenci. Pouze v roce 

2017 oproti roku 2016 došlo k výraznému nárůstu a to o celých 2099,57 %. Tento nárůst 

zapříčinily především výdaje spojené s certifikací letounu L-410 NG a pilotní výcviky. 
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Výdaje byly postupně v roce hrazeny, proto následně meziročně došlo opět ke snížení 

časového rozlišení pasiv. Za celé sledované období časové rozlišení nakonec vzrostlo  

o 38 618 tisíc Kč.            

Následující graf č. 3 znázorňuje strukturu pasiv, tedy jejich dělení na vlastní kapitál, cizí 

zdroje a časové rozlišení pasiv v letech 2014 až 2018 v tisících Kč.  

 

Graf 3 - Struktura pasiv v letech 2014-2018 v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát je zpracována v příloze č. 7 a znázorňuje 

jednotlivé položky výkazu zisků a ztrát rozdělené na výnosy a náklady a jejich absolutní 

a procentuální změny v letech 2014 až 2018. 

Celkové výnosy téměř ve všech sledovaných obdobích kromě období 2014-2015 rostly. 

Největší nárůst je znatelný v roce 2017 oproti roku 2016 a to o 29,15 %, což představuje 

nárůst o 472 018 tisíc Kč. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, které vzrostly o 25,08 %, tedy o 369 666 tisíc Kč a ostatní finanční 

výnosy, které vzrostly o 437,78 %, tedy o 112 714 tisíc Kč. Pokles celkových výnosů 

v období 2014-2015 nejvíce ovlivnil pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb  

o 43,64 %. Za celé sledované období celkové výnosy vzrostly o téměř 250 milionů Kč. 

Největší část výnosů představují ve všech sledovaných letech tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, které také nejvíce ovlivňují jejich změny. V prvním sledovaném období 
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zaznamenaly výrazný pokles, avšak ve všech ostatních obdobích tyto tržby rostly. 

Největší nárůst zaznamenaly v roce 2016 oproti roku 2017 o 88,04 %, v následujícím 

období vzrostly o 25,08 % a v posledním sledovaném období byl jejich nárůst 1,64 %.  

Celkové náklady v prvních dvou sledovaných obdobích klesaly, následující dvě období 

však začaly růst. Největší nárůst byl znatelný mezi roky 2016 a 2017, kdy v roce 2017 

celkové náklady vzrostly o 17,49 %, což představuje nárůst o 275 052 tisíc Kč. Za celé 

sledované období nakonec celkové náklady vzrostly o zhruba 25 milionů Kč, což je však 

téměř desetkrát menší nárůst, než nárůst zaznamenaný u celkových výnosů.  

Na poklesech a nárůstech celkových nákladů se ve všech sledovaných obdobích největší 

mírou podílela výkonová spotřeba, která stejně jako celkové náklady v prvních dvou 

sledovaných obdobích klesala, v následujících dvou naopak rostla. V období 2016-2017 

vzrostla výkonová spotřeba o 83,52 %, což představuje největší nárůst za sledované 

období. Tento nárůst také nejvíce ovlivnil nárůst celkových nákladů v tomto období. 

Celkové náklady dále kromě dalších nákladů (osobní náklady, ostatní provozní náklady, 

ostatní finanční náklady atd. ovlivňují také změny daně z příjmů. Její výše ve všech 

sledovaných obdobích rostla a největší nárůst lze zaznamenat právě v období 2016-2017, 

kdy vzrostla o 1 717,93 %, což představuje nárůst o 26 061 tisíc Kč. 

Položkami výkazu zisků a ztrát, které částečně ovlivňují výnosy a částečně náklady jsou 

změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tyto položky se do roku 2015, tedy 

v prvním a z části i druhém sledovaném období, řadily mezi výnosy, od roku 2016 však 

spadají mezi náklady, ve zbylých sledovaných obdobích tedy ovlivňují celkové náklady. 

Výsledek hospodaření v prvním a posledním sledovaném období poklesl, v období 

2015-2016 a 2016-2017 naopak vzrostl. V prvním období, tedy období 2014-2015 

dosahoval výsledek hospodaření v obou sledovaných letech záporných hodnot, 

společnost tedy za účetní období nedosahovala zisku. V následujících letech společnost 

dosahovala zisku. Největší nárůst výsledku hospodaření za účetní období je znatelný 

v období 2016-2017, kdy vzrost o 421,83 %, tedy o téměř 200 milionů Kč.   

Následující graf č. 4 znázorňuje vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 

2014 až 2018 v tisících Kč. 
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Graf 4 - Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 2014-2018 v tis. Kč  

(vlastní zpracování) 

Vertikální analýza 

Prostřednictvím vertikální analýzy jsou vypočteny procentuální podíly jednotlivých 

položek účetních výkazů ke zvolené základně, která tvoří 100 %, v letech 2014 až 2018. 

Přílohy č. 8-10 znázorňují procentuální podíly jednotlivých aktiv k celkovým aktivům 

(100 %) a jednotlivých pasiv k celkovým pasivům (100 %) v případě rozvahy  

a jednotlivých výnosů k celkovým výnosům (100 %) a jednotlivých nákladů k celkovým 

nákladům (100 %) v případě výkazu zisků a ztrát. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv je zpracována v příloze č. 8 a znázorňuje procentuální strukturu 

jednotlivých položek aktiv, tedy kolik procent z celkových aktiv (100 %) tvoří její 

jednotlivé části, v letech 2014 až 2018. 

Z analýzy lze vidět, že ve všech sledovaných letech tvoří největší část aktiv oběžná 

aktiva. Ta představují kolem 80 % celkových aktiv ve všech letech. Zhruba 50-70 % 

oběžných aktiv představují zásoby, kolem 10 % pohledávky a 1-20 % peněžní prostředky.  

Oběžná aktiva dosahují největšího podílu na celkových aktivech v roce 2015 a to 77,09 

%. V tomto roce tvoří největší část oběžných aktiv zásoby a sice 67,14 %. Pohledávky 

představují největší část oběžných aktiv v roce 2016 s podílem 12,65 % a peněžní 

prostředky s podílem 18,24 % zase v roce 2018. 
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Co se dlouhodobého majetku týče, představuje ve sledovaných letech kolem 20 % 

z celkových aktiv. Největšího podílu na celkových aktivech dosahuje v roce 2014 a to 

28,48 %. Jeho největší část tvoří hmotný majetek, který reprezentuje téměř celý  

dlouhodobý majetek, neboť podíly dlouhodobého nehmotného (0,2-0,4 %) a především 

finančního (0,1 %) majetku jsou zanedbatelné.   

Zanedbatelnou část celkových aktiv tvoří také časové rozlišení. Hodnoty časového 

rozlišení aktiv se v pohybují většinou okolo 0-1 %. Pouze v posledním roce 2018 jeho 

hodnota dosáhla 4 % především kvůli nárůstu nákladů příštích období souvisejících se 

zřízením servisního střediska UZGA a dalšími.  

Následující graf č. 5 znázorňuje procentuální strukturu aktiv, tedy jakou částí se 

dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení aktiv podílí na celkových 

aktivech v letech 2014 až 2018 (v %). 

 

Graf 5 - Procentuální struktura aktiv v letech 2014-2018 (vlastní zpracování) 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv je zpracována v příloze č. 9 a znázorňuje procentuální strukturu 

jednotlivých položek pasiv, tedy kolik procent z celkových pasiv (100 %) tvoří její 

jednotlivé části, v letech 2014 až 2018. 

V prvních třech sledovaných letech tvořily největší část celkových pasiv cizí zdroje. Ty 

představovaly v roce 2014 až 2016 kolem 70 % pasiv. V letech 2017 a 2018 se začal podíl 

cizích zdrojů na celkových pasivech snižovat a představoval kolem 50 %, přičemž 
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zbylých 50 % tvořil vlastní kapitál. Největší podíl na celkových pasivech dosahují cizí 

zdroje v roce 2015 a to 75,19 %, nejmenší naopak v roce 2017 a sice 48,68 %. 

Největší část cizích zdrojů je tvořena závazky, konkrétně krátkodobými závazky, které 

představují v prvních třech letech zhruba 60-70 % cizích zdrojů, v následujících dvou 

letech kolem 40 %. Největší podíl na cizích zdrojích dosahují v roce 2015 a to 72,12 %. 

Dlouhodobé závazky se na cizích zdrojích podílejí zhruba 2-5 % a rezervy tvoří kolem  

0-2 % cizích zdrojů. 

Vlastní kapitál tvoří v prvních třech sledovaných letech zhruba 30 % celkových pasiv. 

V roce 2017 jejich podíl vzrostl na 47,76 %, což představuje největší podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech ze všech sledovaných let a v roce 2018 tvoří vlastní 

kapitál 46,33 % celkových pasiv. Největší část vlastního kapitálu tvoří výsledek 

hospodaření minulých let. Ten představuje ve všech sledovaných letech kolem 20-30 % 

vlastního kapitálu a největšího podílu dosahuje v roce 2018 a to 31,57 %.  

Základní kapitál tvoří ve sledovaných letech kolem 5 % vlastního kapitálu. Výsledek 

hospodaření za běžné účetní období dosahuje v prvních dvou letech záporných hodnot, 

v následujících letech jeho podíl rostl a představoval kolem 10 % vlastního kapitálu. 

Podíly ážia a kapitálových fondů a podílů ze zisku jsou spíše zanedbatelné.  

Časové rozlišení pasiv tvoří vzhledem k celkovým pasivům zanedbatelnou část. Jeho 

hodnoty se pohybují okolo 1 %, kromě roku 2017, kdy časové rozlišení vzrostlo na 3,56 

%, především v důvodu nárůstu výdajů spojených s certifikací letounu L-410 NG  

a pilotními výcviky.     

Následující graf č. 6 znázorňuje procentuální strukturu pasiv, tedy jakou částí se vlastní 

kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení pasiv podílí na celkových pasivech v letech 2014 až 

2018 (v %). 
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Graf 6 - Procentuální struktura pasiv v letech 2014-2018 (vlastní zpracování) 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát je zpracována v příloze č. 10 a znázorňuje 

procentuální strukturu jednotlivých položek výkazu zisků a ztrát, ve členění na výnosy  

a náklady, tedy kolik procent z celkových výnosů (100 %) a celkových nákladů (100 %) 

tvoří jejich jednotlivé části, v letech 2014 až 2018. 

Největší procentuální podíl celkových výnosů představují tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. Ve sledovaných letech představují 50-90 % celkových výnosů. 

Největšího podílu dosahují v roce 2018 a to 92,44 %, nejmenší podíl představují naopak 

v roce 2015 a sice 49,19 %. Výraznou položkou celkových výnosů v letech 2014 a 2015 

je také změna stavu zásob vlastní činnosti, která tvoří 17,94 % v roce 2014 a 40,89 % 

v roce 2015. Zbylé položky celkových tvoří spíše méně výrazné části celkových výnosů.  

Největší části celkových nákladů tvoří především výkonová spotřeba, změna stavu zásob 

vlastní činnosti a osobní náklady. Výkonová spotřeba tvoří v prvních dvou letech kolem 

60 % celkových nákladů. V následujícím roce její podíl klesl na 30,44 % a následně opět 

rostl. V roce 2017 dosáhl hodnoty 47,55 % a v roce 2018 hodnoty 60,94 %. Změna stavu 

zásob vlastní činnosti tvoří v letech 2016 a 2017 kolem 15-30 % a v roce 2018 dosahuje 

záporných hodnot. Osobní náklady tvoří ve všech sledovaných letech kolem 30 %. 
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2.3.3 Rozdílové ukazatele 

V rámci analýzy rozdílových ukazatelů jsou vypočteny ukazatele čistý pracovní kapitál 

(ČPK) a čisté pohotové prostředky (ČPP) v letech 2014 až 2018. 

Výsledné hodnoty těchto ukazatelů jsou znázorněny v následující tabulce č. 8. 

Tabulka 8 - Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK (v tis. Kč) 185 603 133 725 286 234 568 389 682 365 

ČPP (v tis. Kč) -1 197 560 -1 843 833 -1 491 716 -776 554 -744 831 

Čistý pracovní kapitál 

Ve všech sledovaných letech dosahují hodnoty čistého pracovního kapitálu kladných 

hodnot. Kromě druhého sledovaného roku, tedy roku 2015, kdy hodnota ČPK mírně 

poklesla, zaznamenávají hodnoty tohoto ukazatele každoročně nárůst. Nejvyšší nárůst je 

znatelný v roce 2017, kdy hodnota čistého pracovního kapitálu vzrostla oproti hodnotě 

z roku 2016 o 282 155 tisíc Kč. 

Kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu ve všech sledovaných letech značí přebytek 

oběžných aktiv nad krátkodobým cizím kapitálem. ČPK tedy reprezentuje část oběžného 

majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem a která je důležitá pro udržení 

plynulého výrobního procesu. Přebytek oběžných aktiv značí finanční rezervu, neboli 

„finanční polštář“, který lze použít v případě nutnosti splatit své závazky, tedy v případě 

vysokého výdeje peněžních prostředků.    

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků dosahuje ve všech sledovaných letech záporných 

hodnot. Nejnižší hodnoty ČPP dosahují v roce 2015, nejmenší zápornou hodnotu mají 

naopak v roce 2018, kdy od roku 2015 jejich hodnota vzrostla o 1 099 002 tisíc Kč. 

Čisté pohotové prostředky představují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých 

závazků. Záporné hodnoty ČPP znamenají, že společnost ve sledovaných letech 

nedisponovala dostatečným množství peněžních prostředků v hotovosti či na bankovních 

účtech a nebyla tak schopná okamžitě uhradit své krátkodobé závazky.   
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Následující graf č. 7 znázorňuje vývoj ukazatelů čistého pracovního kapitálu a čistých 

pohotových prostředků v letech 2014-2018. 

 

Graf 7 - Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2014-2018 v tis. Kč (vlastní zpracování) 

2.3.4 Poměrové ukazatele 

V rámci analýzy poměrových ukazatelů jsou v této části analyzovány vybrané ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity a vybrané provozní ukazatele v letech 2014 

až 2018. Všechny ukazatele jsou také porovnány s dvěma vybranými konkurenty a to 

společnostmi AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a ZLÍN AIRCRAFT a.s., které se 

stejně jako společnost Aircraft Industries, a.s. zabývají výrobou letadel. Z mezinárodního 

hlediska jsou vybrané ukazatele dle dostupných údajů porovnány také s konkurenční 

švýcarskou společností Pilatus Aircraft, Ltd., zabývající se výrobou civilních letadel, 

stejně jako analyzovaná společnost. Porovnání ukazatelů s touto společností je provedeno 

na základě následující tabulky (tabulka č. 9), znázorňující vývoj kurzu švýcarského 

franku v letech 2014 až 2018. (32) 

Tabulka 9 - Vývoj kurzu CHF k CZK v letech 2014-2018 (vlastní zpracování dle (32)) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1 CHF/CZK 23,058 24,930 25,166 21,824 22,827 

Ukazatele rentability a likvidity jsou dále dle údajů MPO porovnány také s hodnotami 

daného odvětví zpracovatelského průmyslu – výroba letadel a jejich motorů, ve kterém 

společnost působí. (39) 
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Ukazatele rentability 

Z ukazatelů rentability je zde počítána rentabilita aktiv, vlastního kapitálu, tržeb  

a  investovaného a vloženého kapitálu.  

V tabulkách č. 10-14 jsou uvedeny výsledné hodnoty těchto ukazatelů. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tabulka 10 - Rentabilita aktiv (vlastní zpracování) 

ROA (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 2,37 -1,01 7,22 10,81 10,68 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 8,87 4,78 5,08 1,91 -7,38 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 4,99 1,41 -0,16 1,33 -8,67 

Pilatus Aircraft, Ltd. 10,48 10,50 6,04 8,42 9,19 

      

odvětví 7,12 7,08 7,5 7,25 4,99 

Rentabilita aktiv společnosti dosahovala ve všech sledovaných letech, kromě roku 2015, 

kladných hodnot a měla spíše rostoucí tendenci. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 

2017 a to 10,81 %. V roce 2015 společnost vykazovala zisk před odečtením úroků a daní 

(EBIT), který byl pro výpočet ROA použit, v záporných hodnotách, nevykazovala tedy 

zisk, ale ztrátu, proto je hodnota rentability v tomto roce záporná. 

Z pohledu místní konkurence dosahovala společnost Aircraft Industries, a.s. v letech 

2014 a 2015 kvůli nižšímu (v roce 2015 dokonce zápornému) provoznímu výsledku 

hospodaření výrazně nižších hodnot. Od roku 2016 začaly hodnoty rentability kvůli 

nárůstu provozního VH prudce růst. V roce 2016 se její hodnota nejvíce přiblížila hodnotě 

ROA společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., v letech 2017 a 2018 již její 

hodnoty výrazně převyšovaly hodnoty konkurenčních společností. Z pohledu zahraniční 

konkurence dosahovala společnost vyšších hodnot rentability aktiv než společnost Pilatus 

Aircraft, Ltd. od roku 2016, v předchozích dvou letech byla její hodnota výrazně nižší.  

Z pohledu odvětví vykazovala společnost nejbližší hodnotu rentability aktiv v roce 2016. 

V letech 2017 a 2018 byly hodnoty ROA společnosti Aircraft Industries, a.s. výrazně 

vyšší než hodnoty odvětví. 

Graf č. 8 znázorňuje vývoj rentability aktiv společnosti Aircraft Industries, a.s., 

konkurenčních společností a odvětví v letech 2014-2018. 
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Graf 8 - Vývoj ROA sledovaných společností a odvětví v letech 2014-2018 v %, (vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka 11 - Rentabilita vlastního kapitálu (vlastní zpracování) 

ROE (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. -0,07 -7,02 6,58 25,57 18,71 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 15,70 2,55 2,65 -0,38 -60,84 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 13,91 2,49 0,48 1,55 -24,83 

Pilatus Aircraft, Ltd.  25,16 20,13 9,34 12,70 14,14 

      

odvětví 12,85 11,42 11,06 13,29 8,21 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahovala v prvních dvou sledovaných letech záporných 

hodnot, neboť výsledek hospodaření společnosti za tato účetní období byl záporný  

a společnost vykazovala ztrátu. V roce 2016 začala její hodnota růst a nejvyšší hodnoty 

dosáhla, kvůli velkému nárůstu výsledku hospodaření, v roce 2017 a to 25,57 %.  

Hodnoty ROE místních konkurenčních společností měly naopak spíše klesající tendenci. 

Nejvyšší rentabilitu dosahovaly v prvních sledovaných letech a postupně se kvůli 

zápornému VH dostávaly do záporných hodnot, na rozdíl od společnosti Aircraft 

Industries, a.s., jejíž výsledek hospodaření i rentabilita vlastního kapitálu postupně rostly. 

V prvních dvou sledovaných letech ROE společnosti Aircraft Industries, a.s. zdaleka 

nedosahovala na hodnoty rentability vlastního kapitálu konkurenčních společností, od 

roku 2016 však začaly její hodnoty konkurenční společnosti zvysoka převyšovat. Stejně 

tak z pohledu odvětví začala společnost dosahovat uspokojivých hodnot od roku 2016  
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a následně tyto hodnoty také převýšila. Oproti zahraniční konkurenční společnosti Pilatus 

Aircraft, Ltd. dosahovala uspokojivých hodnot v letech 2017 a 2018, kdy byla její 

hodnota ROE vyšší, než hodnota ROE zahraniční společnosti. 

Graf č. 9 znázorňuje vývoj rentability vlastního kapitálu společnosti Aircraft Industries, 

a.s., konkurenčních společností a odvětví v letech 2014-2018. 

 

Graf 9 - Vývoj ROE sledovaných společností a odvětví v letech 2014-2018 v % (vlastní zpracování) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka 12 - Rentabilita tržeb (vlastní zpracování) 

ROS (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 3,36 -3,22 11,17 11,34 13,31 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 12,84 7,32 5,99 2,71 -17,15 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 4,97 1,56 -0,24 1,81 -14,40 

Pilatus Aircraft, Ltd. 17,04 17,02 10,84 13,69 14,38 

      

odvětví 6,78 7,67 7,14 6,48 4,58 

Rentabilita tržeb, stejně jako rentabilita aktiv dosahovala ve všech sledovaných letech, 

kromě roku 2015, kladných hodnot a měla spíše rostoucí tendenci. Záporná hodnota 

v roce 2015 je způsobena provozní ztrátou dosahovanou společností v tomto účetním 

obdobím. Nejvyšší hodnoty dosahoval ukazatel ROS v roce 2018 a to 13,31 %. 

Hodnoty rentability tržeb místních konkurenčních společností měly opět spíše klesající 

tendenci. V roce 2014 a 2015 dosahovala společnost jen o trochu nižších hodnot, než 
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společnost ZLÍN AIRCRAFT a.s. Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. měla 

v těchto letech znatelně vyšší hodnoty ROS. Od roku 2016, kdy společnost Aircraft 

Industries, a.s. začala za účetní období vykazovat zisk, vzrostly také hodnoty její 

rentability tržeb a překonaly jak hodnoty obou konkurenčních společností, tak i hodnoty 

daného odvětví. Těm se hodnoty ROS společnosti Aircraft Industries, a.s. nejvíce 

přiblížily v roce 2016. Z pohledu zahraniční konkurence dosahovala společnost Aircraft 

Industries, a.s. lepších hodnot než společnost Pilatus Aircraft, Ltd. pouze v roce 2016. 

V roce 2017 se její hodnota ROS hodnotě zahraniční konkurenční společnosti 

přibližovala, v ostatních letech však byly hodnoty společnosti Pilatus Aircraft Ltd. vyšší.  

Graf č. 10 znázorňuje vývoj rentability tržeb společnosti Aircraft Industries, a.s., 

konkurenčních společností a odvětví v letech 2014-2018.  

 

Graf 10 - Vývoj ROS sledovaných společností a odvětví v letech 2014-2018 v % (vlastní zpracování) 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Tabulka 13 - Rentabilita investovaného kapitálu (vlastní zpracování) 

ROCE (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 6,43 -3,73 20,46 21,55 22,10 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 12,43 12,30 12,48 3,99 -13,06 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 7,69 2,32 -0,32 2,12 -14,11 

      

odvětví 12,20 13,67 15,06 15,30 10,60 
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Rentabilita investovaného kapitálu dosahovala záporné hodnoty ze sledovaných let pouze 

v roce 2015, kdy společnost vykazovala provozní výsledek hospodaření v záporných 

hodnotách a nevytvářela tedy zisk, ale ztrátu. V roce 2014 kvůli nízkému výsledku 

hospodaření dosahovala znatelně nižších hodnot než obě konkurenční společnosti  

i odvětví. V tomto roce se ukazatel ROCE společnosti Aircraft Industries, a.s. s hodnotou 

6,43 % nejvíce přiblížil hodnotě ROCE společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s.  

Od roku 2016 hodnoty rentability investovaného kapitálu společnosti Aircraft Industries, 

a.s. vzrostly a ustálily se kolem 20 %. V roce 2016 byla hodnota ukazatele ROCE o 7,98 

% vyšší než hodnota ROCE společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a o 5,4 %  

vyšší, než hodnota rentability investovaného kapitálu odvětví. Hodnot o 5-10 % vyšších 

oproti odvětví dosahovaly hodnoty ROCE Aircraft Industries, a.s. i v následujících letech, 

hodnoty ROCE konkurenčních společností naopak začaly výrazně klesat.    

Graf č. 11 znázorňuje vývoj rentability investovaného kapitálu společnosti Aircraft 

Industries, a.s., konkurenčních společností a odvětví v letech 2014-2018.  

 

Graf 11 - Vývoj ROCE sledovaných společností a odvětví v letech 2014-2018 v % 

(vlastní zpracování) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Tabulka 14 - Rentabilita vloženého kapitálu (vlastní zpracování) 

ROI (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 0,35 -0,93 3,73 14,67 10,77 
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 4,78 2,03 4,10 0,52 -7,91 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 8,84 2,38 0,68 0,83 -9,52 

      

odvětví 7,12 7,08 7,50 7,25 4,99 

Rentabilita vloženého kapitálu dosahovala v roce 2014 nízké hodnoty blízké nule, v roce 

2015 dokonce záporné hodnoty, neboť v těchto dvou letech společnost vykazovala ztrátu, 

tedy hodnoty zisku před zdaněním, použity pro výpočty tohoto ukazatele, byly záporné. 

ROI společnosti Aircraft Industries, a.s., dosahovaly v prvních dvou sledovaných letech 

nižších hodnot než obě konkurenční společnosti i dané odvětví. V roce 2016 dosáhla 

rentabilita vloženého kapitálu hodnoty 3,73 % a znatelně se tak přiblížila hodnotě ROI 

společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., která byla 4,10 %. Oproti společnosti 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. byla hodnota ROI společnosti Aircraft Industries, a.s. již v tomto 

roce vyšší, v následujících letech se tento „náskok“ pouze zvyšoval. V letech 2017 a 2018 

překonala hodnota ROI analyzované společnosti také hodnoty společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. a hodnoty rentability vloženého kapitálu daného odvětví. 

Nejvyšší hodnoty dosahovala rentabilita vloženého kapitálu v roce 2017 a to 14,67 %.  

Graf č. 12 znázorňuje vývoj rentability vloženého kapitálu společnosti Aircraft Industries, 

a.s., konkurenčních společností a odvětví v letech 2014-2018.    

 

Graf 12 - Vývoj ROI sledovaných společností a odvětví v letech 2014-2018 v % (vlastní zpracování) 
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Ukazatele likvidity 

V následujících tabulkách č. 15-17 jsou znázorněny výsledné hodnoty ukazatelů běžné, 

pohotové a okamžité likvidity. 

Běžná likvidita 

Tabulka 15 - Běžná likvidita (vlastní zpracování) 

Běžná likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 1,15 1,07 1,19 1,64 1,57 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 2,86 1,19 1,13 1,12 1,28 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 2,67 2,32 1,94 2,58 2,53 

      

odvětví 1,77 1,54 1,43 1,28 1,29 

Hodnoty běžné likvidity společnosti Aircraft Industries, a.s. měly ve sledovaných letech 

v podstatě rostoucí tendenci, pohybovaly se zhruba kolem 1,0-1,5 a relativně kopírovaly 

hodnoty běžné likvidity daného odvětví. Nejvíce se tyto hodnoty hodnotám odvětví 

přiblížily v roce 2016, kdy běžná likvidita společnosti činila 1,19 a byla jen o 0,24 nižší, 

než běžná likvidita odvětví. Dle odborné literatury se doporučené hodnoty běžné likvidity 

pohybují v rozmezí 1,5-2,5. Těchto hodnost společnost dosáhla pouze v letech 2017  

a 2018. Běžná likvidita společnosti Aircraft Industries, a.s. byla ve všech sledovaných 

letech nižší, než běžná likvidita společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s. Oproti společnosti 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. byla nižší v letech 2014-2015, následně běžnou 

likviditu této společnosti převýšila.   

Pohotová likvidita 

Tabulka 16 - Pohotová likvidita (vlastní zpracování) 

Pohotová likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 0,25 0,14 0,22 0,30 0,55 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 1,04 0,35 0,39 0,37 0,25 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 0,88 0,79 0,53 0,27 0,39 

      

odvětví 0,82 0,74 0,69 0,58 0,59 

Pohotová likvidita společnosti se ve sledovaných letech pohybovala zhruba kolem 

hodnoty 0,1-0,5. Kromě roku 2015, kdy došlo k mírnému poklesu, měla rostoucí 

tendenci. Oproti hodnotám odvětví dosahovala nejbližších hodnot v roce 2018, kdy činila 
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0,55. V ostatních letech byly její hodnoty nižší než hodnoty daného odvětví. Doporučené 

hodnoty u pohotové likvidity se uvádějí v rozmezí 1,0-1,5. Těchto hodnot společnost 

Aircraft Industries, a.s. nedosahuje v žádném ze sledovaných let. S ohledem na 

společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. byly hodnoty pohotové likvidity 

společnosti Aircraft Industries, a.s. ve všech sledovaných letech, kromě roku 2018, nižší. 

Oproti společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s. dosahovala společnost Aircraft Industries, a.s. 

vyšších hodnot pohotové likvidity v letech 2017 a 2018. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka 17 - Okamžitá likvidita (vlastní zpracování) 

Okamžitá likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 0,06 0,05 0,02 0,13 0,38 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 0,24 0,15 0,06 0,05 0,04 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 0,63 0,42 0,28 0,14 0,12 

      

odvětví 0,13 0,19 0,11 0,13 0,17 

Okamžitá likvidita dosahovala ve sledovaných letech hodnot zhruba kolem 0,02-0,40. 

V prvních třech letech se hodnoty pohybovaly na podobných hodnotách, v letech 2017  

a 2018 okamžitá likvidita rostla a dosáhla hodnoty 0,38. Doporučené hodnoty u okamžité 

likvidity se uvádějí v rozmezí 0,2-0,5. Těmto hodnotám se hodnoty okamžité likvidity 

společnosti Aircraft Industries, a.s. lehce přibližují v roce 2017 a společnost jich dosahuje 

pouze v roce 2018. Hodnot okamžité likvidity daného odvětví společnost dosahuje pouze 

v roce 2017, kdy jsou jejich hodnoty stejné. V roce 2018 hodnoty okamžité likvidity 

společnosti převyšují hodnoty odvětví. Hodnoty okamžité likvidity společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. byly v prvních třech sledovaných letech vyšší, následně 

začaly klesat a hodnoty společnosti Aircraft Industries, a.s. je převýšily. Hodnota 

okamžité likvidity společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s. byla nižší pouze v roce 2018, jinak 

tato společnost dosahovala vyšších hodnot okamžité likvidity. 

Vývoj jednotlivých stupňů likvidity, tedy likvidity běžné, pohotové a okamžité, 

znázorňuje následující graf č. 13.  



 

79 
 

 

Graf 13 - Vývoj likvidity v letech 2014-2018 (vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 

V následujících tabulkách č. 18-21 jsou znázorněny výsledné hodnoty ukazatelů celkové 

zadluženosti, koeficientu samofinancování, doby splácení dluhů a úrokového krytí. 

Celková zadluženost 

Tabulka 18 - Celková zadluženost (vlastní zpracování) 

Celková zadluženost (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 64,81 75,19 69,90 48,68 51,84 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 71,75 74,87 73,25 70,67 83,27 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 40,32 46,84 56,76 46,78 57,73 

Pilatus Aircraft, Ltd. 58,33 47,83 35,30 33,73 35,05 

Celková zadluženost společnosti Aircraft Industries, a.s. se v prvních třech sledovaných 

letech pohybovala kolem 60-70 %. Dle odborné literatury se doporučené hodnoty celkové 

zadluženosti pohybují v rozmezí 30-60 %, z tabulky lze vidět, že společnost v těchto 

letech dosahovala vyšších než doporučených hodnot. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 

2015, a to 75,19 %. Od roku 2017 začaly hodnoty celkové zadluženosti klesat  

a pohybovaly se kolem 50 %, což již odpovídá rozmezí doporučených hodnot a značí 

pozitivní vývoj ukazatele celkové zadluženosti. S ohledem na místní konkurenci, 

společnost ve všech sledovaných letech dosahovala lepší (nižší, v roce 2015 téměř stejné) 

hodnoty, než společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., naopak společnost ZLÍN 
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hodnot celkové zadluženosti, než společnost Aircraft Industries, a.s. S ohledem na 

zahraniční konkurenci dosahovala společnost ve všech sledovaných letech vyšších 

hodnot, než společnost Pilatus Aircraft, Ltd. Nejvíce se hodnoty přibližovaly v roce 2014.    

Koeficient samofinancování 

Tabulka 19 - Koeficient samofinancování (vlastní zpracování) 

Koeficient samofinancování (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 34,81 24,59 29,96 47,77 46,33 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 25,36 24,38 24,58 28,28 15,58 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 58,52 52,51 42,59 51,88 40,96 

Pilatus Aircraft, Ltd. 41,67 52,17 64,70 66,27 64,95 

Koeficient samofinancování ukazuje, do jaké výše je podnik nezávislým. Hodnoty tohoto 

ukazatele u společnosti Aircraft Industries, a.s. mají převážně rostoucí tendenci, což 

představuje pozitivní vývoj a zvyšující se nezávislost. V letech 2015 a 2016 jeho hodnoty 

oproti roku 2014 mírně poklesly, v roce 2017 je však znatelný výrazný nárůst, který 

přetrvával i v roce 2018. Hodnoty koeficientu samofinancování společnosti Aircraft 

Industries, a.s. se ve sledovaných letech pohybovaly zhruba kolem 25-45 %. Oproti 

společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., jejíž hodnoty se pohybovaly zhruba 

okolo 20 %, dosahovala společnost výrazně lepších (vyšších) hodnot. Společnost ZLÍN 

AIRCRAFT a.s. však dosahovala, kromě roku 2018, hodnoty ještě vyšší, než analyzovaná 

společnost. Hodnoty obou místních konkurenčních společností měly však v porovnání 

prvního a posledního roku sledovaného období, tedy let 2014 a 2018 klesající tendenci, 

na rozdíl od společnosti Aircraft Industries, jejíž hodnoty koeficientu samofinancování 

vzrostly. Hodnoty zahraniční konkurenční společnosti Pilatus Aircraft, Ltd. měly ve 

všech sledovaných letech výrazně lepší hodnoty, než analyzovaná společnost. Hodnotám 

společnosti Aircraft Industries, a.s. se hodnoty této zahraniční společnosti nejvíce blížily 

v prvním ze sledovaných let, tedy v roce 2014. 

Doba splácení dluhů 

Tabulka 20 - Doba splácení dluhů (vlastní zpracování) 

Doba splácení dluhů (roky) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. -5,86 -8,01 7,40 1,43 4,52 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. -8,88 7,97 39,79 15,74 -19,33 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. X -21,65 318,23 -3,82 -14,24 
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Ukazatel doby splácení dluhů vykazoval u společnosti Aircraft Industries, a.s. v prvních 

dvou sledovaných letech záporné hodnoty, neboť provozní CF, který byl pro výpočty 

tohoto ukazatele použit, byl v těchto letech záporný. Společnost tedy nevykazovala zisk, 

ale ztrátu a nebyla by tak za pomoci provozního CF schopna splácet své dluhy. Z tabulky 

je zřejmé, že oproti konkurenci je vývoj tohoto ukazatele u společnosti Aircraft Industries, 

a.s. velmi příznivý, neboť obě konkurenční společnosti dosahují daleko vyšších nebo 

dokonce záporných hodnot a za sledované období se tyto hodnoty nijak nezlepšily. 

Naopak hodnoty doby splácení dluhů u společnosti Aircraft Industries, a.s. mají od roku 

2016 relativně příznivý průběh. V roce 2017 jeho hodnota výrazně poklesla a i přes to, že 

v roce 2018 opět lehce vzrostla, drží se oproti konkurenci na velmi příznivé úrovni. 

Úrokové krytí 

Tabulka 21 - Úrokové krytí (vlastní zpracování) 

Úrokové krytí 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 2,33 -0,89 4,26 10,03 46,13 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 11,13 4,63 5,40 2,01 -4,72 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 10,80 3,83 -0,33 2,70 -13,22 

Úrokové krytí udává, kolikrát jsou nákladové úroky společnosti kryty vytvářeným 

ziskem. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1, neboť v tomto případě 

společnost sice uspokojuje úroky, ale nevytváří žádný zisk. Toto kritérium společnost 

Aircraft Industries, a.s. splňuje ve všech sledovaných letech, kromě roku 2015, kdy je 

hodnota úrokové krytí záporná, z důvodu záporné hodnoty provozního výsledku 

hospodaření společnosti v tomto roce. Z tabulky je také zřejmé, že ukazatel má kromě 

roku 2015 rostoucí tendenci. V roce 2018 dosahoval až hodnoty 46,13, což znamená, že 

společnost v tomto roce vytvářela 46,13krát vyšší zisk, než jsou její nákladové úroky.  

V prvních dvou sledovaných letech dosahoval ukazatel konkurenčních společností 

vyšších hodnot. V roce 2016 byla hodnota tohoto blízko hodnotě společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s., společnost ZLÍN AIRCRAFT a.s. dosahovala nižší 

hodnoty. V následujících letech pak hodnoty úrokového krytí společnosti Aircraft 

Industries, a.s. výrazně převyšovaly hodnoty konkurenčních společností.  
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Ukazatele aktivity 

V následujících tabulkách č. 22-26 jsou znázorněny výsledné hodnoty ukazatelů obrat 

celkových aktiv a obrat zásob a doba obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Obrat celkových aktiv 

Tabulka 22 - Obrat celkových aktiv (vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 0,71 0,31 0,65 0,95 0,80 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 0,69 0,65 0,85 0,70 0,43 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 1,01 0,90 0,66 0,74 0,60 

Pilatus Aircraft, Ltd.  0,61 0,62 0,56 0,61 0,64 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za rok se aktiva obrátí. Jeho hodnota by se měla 

pohyboval minimálně na úrovni 1. Této hodnoty společnost nedosahuje v žádném ze 

sledovaných let, nejvíce se jí však přibližuje v roce 2017, kdy byla hodnota obratu 

celkových aktiv 0,95. Nejnižší hodnota byla znatelná v roce 2015, díky nejnižším tržbám 

ze sledovaných let. Oproti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. dosahuje 

společnost Aircraft Industries, a.s. nejbližší hodnoty v roce 2014, nejnižší v roce 2015  

a nejvíce ji převyšuje v roce 2018. Oproti společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s. dosahuje 

téměř stejné hodnoty zase v roce 2016, nejnižší opět v roce 2015 a nejvýše ji převyšuje 

v roce 2017. S ohledem na zahraniční konkurenci dosahuje společnost Aircraft Industries, 

a.s. kromě roku 2015 vyšších hodnot, než společnost Pilatus Aircraft, Ltd.    

Obrat zásob 

Tabulka 23 - Obrat zásob (vlastní zpracování) 

Obrat zásob 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 1,27 0,47 1,03 1,60 1,65 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 1,75 1,42 2,30 1,92 1,06 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 1,68 1,55 0,98 0,91 0,76 

Pilatus Aircraft, Ltd. 1,56 1,76 1,69 1,52 2,28 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby prodají a znovu naskladní. Z tabulky je 

zřejmé, že zásoby společnosti Aircraft Industries, a.s. se ve všech sledovaných letech, 

kromě roku 2015 „obrátily“, tedy prodaly a znovu naskladnily, více než 1x. V roce 2015 

byla hodnota ukazatele pouze 0,47, z důvodu nejnižších tržeb za sledované roky. V letech 

2017 a 2018 se zásoby obrátily více než 1,5x. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval právě 
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v roce 2018, a to 1,65. Obrat zásob společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. byl 

ve všech sledovaných letech, kromě roku 2018 vyšší než obrat zásob společnosti Aircraft 

Industries, a.s. Společnost ZLÍN AIRCRAFT a.s. vykazovala vyšší hodnoty v letech 2014 

a 2015, v následujících letech obrat zásob společnosti Aircraft Industries, a.s. hodnoty 

společnosti ZLÍN AIRCFRAFT a.s. převýšil. Oproti zahraniční konkurenční společnosti 

Pilatus Aircraft Ltd. dosahovala společnost Aircraft Industries, a.s. vyšší hodnoty pouze 

v roce 2017, v ostatních sledovaných letech hodnoty zahraniční konkurenční společnosti 

její hodnoty převyšovaly.    

Doba obratu zásob 

Tabulka 24 - Doba obratu zásob (vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 283,71 768,98 347,98 225,39 217,56 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 205,70 253,54 156,87 187,44 339,41 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 213,73 232,16 366,97 396,93 471,79 

Doba obratu zásob se ve všech sledovaných letech pohybovala zhruba v rozmezí 200-300 

dnů. Pouze v roce 2015, díky nejnižším celkovým, tedy i denním tržbám z let 2014-2018, 

vzrostla až na 768,98 dnů. V následujících letech došlo opět k poklesu doby obratu zásob 

a nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018, a to 217,56 dnů. Společnost Aircraft 

Industries, a.s. dosahovala oproti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve 

všech letech, kromě roku 2018, vyšších hodnot. Oproti společnosti ZLÍN AIRCRAFT 

a.s. dosahovala vyšších hodnot pouze v letech 2014 a 2015, v následujících letech 

dosahovala nižších, přívětivějších letech oproti této konkurenční společnosti.   

Doba obratu pohledávek 

Tabulka 25 - Doba obratu pohledávek (vlastní zpracování) 

Doba obratu pohledávek (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 61,03 73,83 70,52 29,24 35,55 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 91,16 61,41 68,61 78,70 66,79 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 29,29 55,79 67,11 22,98 60,09 

Doba obratu pohledávek se v prvních třech letech pohybovala okolo 70 dnů. V roce 2017 

díky nárůstu tržeb a poklesu pohledávek výrazně poklesla a dosáhla tak nejnižší hodnoty 

ze sledovaných let, a to 29,24 dnů. V roce 2018 i přes opětovný nárůst tržeb, díky nárůstu 
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pohledávek znovu mírně vzrostla a dosáhla hodnoty 35,55 dnů. Oproti společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. dosahovala společnost Aircraft Industries, a.s. nižších, 

tedy přívětivějších hodnot v letech 2014, 2017 a 2018, v roce 2015 a 2016 dosahovala 

nižších hodnot naopak konkurenční společnost. Společnost ZLÍN AIRCRAFT a.s. 

dosahovala nejnižších hodnot ze všech sledovaných společností. Nižší hodnoty doby 

obratu pohledávek dosáhla společnost Aircraft Industries, a.s. oproti této společnosti 

pouze v roce 2018.    

Doba obratu závazků 

Tabulka 26 - Doba obratu závazků (vlastní zpracování) 

Doba obratu závazků (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 327,63 854,98 387,29 176,93 222,88 

      

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 353,24 382,45 280,05 349,49 672,13 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. 141,33 184,75 301,06 226,83 342,70 

Doba obratu závazků se kromě roku 2015, kdy došlo k poklesu tržeb a výraznému nárůstu 

závazků a ukazatel tak dosáhl hodnoty 854,98 dnů, pohybovala v rozmezí zhruba 200-

300 dnů. V roce 2017, kdy byla hodnota závazků ze sledovaných let nejnižší, dosáhl 

nejnižší hodnoty také ukazatel doby obratu zásob, a to 176,93 dnů. V roce 2018 hodnota 

závazků opět lehce vzrostla, proto vzrostla také hodnota ukazatele doby obratu závazků. 

Oproti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. dosahovala společnost Aircraft 

Industries, a.s. v letech 2014, 2017 a 2018 nižších, tedy lepších hodnot tohoto ukazatele, 

pouze v roce 2015 a 2016 byly její hodnoty oproti konkurenční společnosti vyšší. Oproti 

společnosti ZLÍN AIRCRAFT a.s. dosahovala analyzovaná společnost nižších hodnot 

v letech 2017 a 2018. 

Provozní ukazatele 

V následujících tabulkách č. 27-28 jsou znázorněny výsledné hodnoty ukazatelů mzdové 

produktivity a produktivity z přidané hodnoty.  

Mzdová produktivita 

Tabulka 27 - Mzdová produktivita (vlastní zpracování) 

Mzdová produktivita 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 5,96 4,80 5,27 5,95 5,23 
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Hodnoty ukazatele mzdové produktivity se ve sledovaných letech pohybovaly zhruba na 

úrovni hodnoty 5. Nejvyšší hodnoty dosahoval ukazatel v letech 2014 a 2017, kdy měl 

téměř totožné hodnoty. Nejnižší hodnotu měl naopak v roce 2015 kvůli poklesu výnosů 

avšak nárůstu mzdových nákladů. Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci, tu lze ze 

sledovaných let zaznamenat v letech 2016 a 2017, oproti předchozím rokům. V roce 2018 

jeho hodnota oproti roku 2017 opět mírně poklesla z důvodu většího nárůstu mzdových 

nákladů než nárůstu celkových výnosů. 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tabulka 28 - Produktivita z přidané hodnoty (vlastní zpracování) 

Produktivita z přidané hodnoty  

(v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aircraft Industries, a.s. 566,59 513,39 1565,79 1554,67 900,82 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty dosahoval nejnižších hodnot v prvních dvou 

sledovaných letech, tedy v roce 2014 a 2015. V následujících dvou letech výrazně vzrostl 

a jeho hodnoty byly 1 565 790 Kč v roce 2016 a 1 554 670 Kč v roce 2017. To znamená, 

že v těchto letech připadalo více než 1 500 000 Kč z přidané hodnoty na jednoho 

zaměstnance, přičemž v roce 2016 pracovalo ve společnosti 942 zaměstnanců, v roce 

2017 843 zaměstnanců. Zvýšení hodnot ukazatele v těchto letech způsobil růst výkonů, 

především tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a naopak snížení výkonové 

spotřeby. V roce 2018 ukazatel opět mírně poklesl na hodnotu 900 820 Kč, kvůli snížení 

výkonů a zvýšení výkonové spotřeby, především spotřeby materiálu a energie. 

2.3.5 Shrnutí finanční analýzy  

Z provedené finanční analýzy společnosti Aircraft Industries, a.s. za roky 2014 až 2018 

vyplývá, že především v prvních dvou sledovaných letech, tedy v roce 2014 a 2015 

nebyla finanční situace společnosti příliš dobrá. Společnost v těchto letech vykazovala 

výsledek hospodaření za účetní období, případně i jeho další formy v záporných 

hodnotách a nevykazovala tedy zisk, ale ztrátu. V následujících letech, především v roce 

2017 a 2018 však došlo k výraznému zlepšení finanční situace, které je zřetelné téměř ze 

všech analýz provedených v rámci finanční analýzy.  

Finanční situace společnosti byla nejprve souhrnně zhodnocena pomocí dvou modelů,  

a to Altmanova modelu a Kralickova quick testu. Výsledné hodnoty Altmanova modelu 
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vykázaly ve většině sledovaných let nejednoznačně definovatelnou finanční situaci. 

Pouze v roce 2015 vykazovaly jednoznačně špatné finanční zdraví společnosti, v roce 

2018 zase jednoznačně dobrou a stabilní finanční situaci. Podle Kralickova quick testu se 

společnost nacházela v dobré finanční situaci až v letech 2017 a 2018, v ostatních letech 

vykazovala hodnoty, odpovídající špatné finanční situaci.  

Horizontální analýza rozvahy ukázala u celkových aktiv a dlouhodobého i oběžného 

majetku absolutní a procentuální nárůst v letech 2015 a 2018, oproti předchozím rokům. 

V roce 2016 a 2017 byl naopak znatelný jejich pokles. U celkových pasiv došlo k nárůstu 

v letech 2015 a 2018, k poklesu zase v letech 2016 a 2017. Vlastní kapitál zaznamenal 

pokles pouze v prvním ze sledovaných let, v následujících letech pravidelně rostl. Cizí 

zdroje rostly v letech 2015 a 2018 a klesaly v letech 2016 a 2017. K největšímu nárůstu 

došlo v roce 2015, oproti roku 2014, díky výraznému nárůstu závazků o více než 50 %. 

Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát lze u celkových výnosů vidět pozitivní vývoj. 

Celkové výnosy poklesly pouze v prvním sledovaném období, v ostatních obdobích je 

znatelný jejich růst. Celkové náklady klesaly v letech 2015 a 2016, v následujících dvou 

letech naopak rostly, avšak jejich nárůst v roce 2018, oproti roku 2017 byl znatelně nižší, 

než v předchozím sledovaném období. 

Vertikální analýza rozvahy ukazovala v průběhu celého sledovaného období v rámci 

aktiv výrazný nepoměr mezi dlouhodobým majetkem a oběžnými aktivy. Ve všech 

sledovaných letech představoval dlouhodobý majetek pouze 20-30 %, oběžná aktiva 

tvořila naopak více než 70 % celkových aktiv. Co se týče pasiv, na začátku sledovaného 

období představovaly jejich většinovou část cizí zdroje, v poměru 64,31 % ku 34,81 % 

vlastního kapitálu. V letech 2017 a 2018 však došlo téměř ke srovnání tohoto poměru. 

Nejblíže si hodnoty vlastního kapitálu a cizích zdrojů byly v roce 2017 v poměru 47,76 

% ku 48,68 %. V žádném ze sledovaných let však poměr vlastního kapitálu nepřevyšoval 

cizí zdroje, lze tedy říct, že společnost k financování svých činností využívá především 

cizí zdroje. Z vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát je zřejmé, že největší část celkových 

výnosů tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které v roce 2016 dosahovaly až 

91,03 % celkových výnosů, největší část celkových nákladů tvoří výkonová spotřeba.  

Z rozdílových ukazatelů byl v rámci finanční analýzy počítán čistý pracovní kapitál  

a čisté pohotové prostředky. ČPK dosahoval ve všech sledovaných letech kladných 
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hodnot, měl téměř ve všech letech rostoucí tendenci a nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 

2018. Společnost tedy v letech 2014 až 2018 vytvářela „finanční polštář“, který mohla 

v případě nutnosti splatit své závazky využít. ČPP měly naopak ve všech sledovaných 

letech výrazně záporné hodnoty, společnost tedy nebyla schopna své závazky okamžitě 

splatit. 

V rámci analýzy poměrových ukazatelů byly počítány vybrané ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. Všechny ukazatele byly také srovnány s konkurenčními 

společnostmi AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a ZLÍN AIRCRAFT a.s., ukazatele 

rentability a likvidity dále také s hodnotami daného odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Hodnoty rentabilit měly téměř u všech ukazatelů podobný průběh. V prvních dvou letech, 

případně pouze v roce 2015 (dle druhu VH zvoleného pro výpočet ukazatele) dosahovaly 

rentability záporných hodnot a představovaly tak ztrátovost společnosti. V následujících 

letech měly rostoucí tendenci a nejvyšších hodnot dosahovaly v letech 2017 a 2018. 

V porovnání s odvětvím dosahovaly ukazatele rentability společnosti Aircraft Industries, 

a.s. srovnatelných nebo vyšších hodnot především v letech 2017 a 2018. V porovnání  

s místními konkurenčními společnostmi dosahovaly ukazatele rentability v prvních dvou 

letech nižších hodnot, v letech 2016-2018 však ziskovost společnosti vzrostla a výrazně 

převýšila ziskovost obou konkurenčních společností. Hodnoty ROA, ROE a společnosti 

Aircraft Industries, a.s. dosahovaly v mezinárodním srovnání se zahraniční konkurenční 

společností relativně příznivých hodnot v posledních třech sledovaných letech. 

Z ukazatelů likvidity lze vidět, že všechny její stupně měly spíše rostoucí tendenci  

a nejlepších hodnot dosahovaly v letech 2017 a 2018. Také lze vidět, že dle doporučených 

hodnot má společnost největší problém s pohotovou likviditou, u které nedosahuje 

doporučených hodnot ani v jednom ze sledovaných let, nejlepších hodnot dosahuje 

naopak u běžné likvidity. Oproti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

dosahuje společnost nejnižších hodnot u pohotové likvidity, oproti společnosti ZLÍN 

AIRCRAFT a.s. u běžné likvidity a s ohledem na dané odvětví dosahuje společnost 

nejnižších hodnot opět u pohotové likvidity. U běžné a okamžité likvidity dosahuje 

nižších hodnot v prvních třech letech, v letech 2017 a 2018 hodnoty odvětví převyšuje.  

Celková zadluženost a koeficient samofinancování se v prvních třech letech pohybovaly 

zhruba v poměru 70 % ku 30 %. V letech 2017 a 2018 se jejich poměr téměř vyrovnal  
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a hodnoty obou ukazatelů byly v rozmezí 40-50%, avšak hodnoty celkové zadluženosti 

stále lehce převyšovaly koeficient samofinancování. Co se týče konkurence, v prvních 

třech letech odpovídaly hodnoty těchto ukazatelů spíše hodnotám společnosti AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s., v následujících dvou letech zase hodnotám společnosti 

ZLÍN AIRCRAFT a.s. Oproti zahraniční konkurenční společnosti Pilatus Aircraft, Ltd. 

dosahovala společnost ve všech sledovaných letech vyšších hodnot celkové zadluženosti, 

avšak u obou společností měl ukazatel, narozdíl od místních konkurenčních společností 

rostoucí tendenci. Doba splácení dluhů dosahovala v prvních dvou letech díky zápornému 

provoznímu CF záporných hodnot. V letech 2016-2018 se již pohybovala v kladných  

a oproti konkurenčním společnostem výrazně lepších hodnotách. Kromě roku 2015, 

dosahovala společnost také vyššího zisku, než jsou její nákladové úroky. Nejvíce zisk 

společnosti převyšoval nákladové úroky v roce 2018 a to 46,13krát.    

Obrat celkových aktiv by měl dle doporučených hodnot dosahovat minimálně úrovně 1. 

Této úrovně ukazatel nedosahuje v žádném ze sledovaných let, což znamená, že tržby 

společnosti pokrývají celková aktiva méně než 1krát. Doporučené hodnoty nedosahují 

ani konkurenční společnosti, oproti kterým společnost Aircraft Industries, a.s. dosahuje 

vyšších hodnot v letech 2017 a 2018. Obrat zásob se téměř ve všech sledovaných letech 

pohybuje nad hranicí hodnoty 1. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2018, zásoby jsou 

v tomto roce 1,65krát kryty tržbami. Doba obratu zásob se kromě roku 2015, kdy výrazně 

poklesla, pohybovala v rozmezí 200-300 dnů a nejnižší hodnoty dosahovala v roce 2017, 

a to 2017. Ukazatele doby obratu pohledávek a závazků měly téměř stejný průběh. Oba 

ukazatele průběžně rostly a klesaly, nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 2015, 

nejnižších zase v roce 2017. V roce 2018 hodnoty oproti roku 2017 opět lehce vzrostly.     

Ukazatel mzdové produktivity dosahoval ve sledovaných letech relativně stálých hodnot, 

které se pohybovaly na úrovni hodnoty 5. Pokles ukazatel zaznamenal v roce 2015 oproti 

roku 2014, následující dva roky měl rostoucí tendenci a v dalším roce, tedy v roce 2018 

oproti roku 2017 opět mírně poklesl kvůli výraznému nárůstu mzdových nákladů. 

Produktivita z přidané hodnoty zaznamenala výrazný nárůst v letech 2016 a 2017 díky 

nárůstu výkonů a naopak poklesu výkonové spotřeby. V roce 2018 její hodnota oproti 

roku 2017 opět mírně poklesla, z důvodu nižší přidané hodnotě v tomto roce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě finanční analýzy, provedené v předchozí části této práce, bylo zjištěno, že 

finanční situace společnosti se v posledních letech výrazně zlepšila a společnost se tak 

v současné době nachází v dobré finanční situaci a není tedy po finanční stránce nijak 

ohrožena. I přes dobrou současnou finanční situaci však existují slabší místa, na kterých 

je stále co zlepšovat a na které by se společnost do budoucna měla zaměřit. Jsou to hlavně 

nízké hodnoty likvidit, především běžné a pohotové likvidity, nízké, respektive záporné 

hodnoty čistých pracovních prostředků, malý obrat celkových aktiv a zásob a klesající 

mzdová produktivita v posledních letech. 

V této části práce jsou na základě zjištěných poznatků navržena opatření a doporučení, 

vedoucí se zlepšení těchto ukazatelů a celkově finanční situace společnosti. 

3.1 Řízení zásob a ukazatele aktivity 

Jak lze z vertikální analýzy aktiv vidět, zásoby tvoří ve všech sledovaných letech kolem 

50-60 % celkových aktiv a představují tak jejich největší část. I přes to, že celková výše 

zásob v průběhu sledovaných let střídavě mírně rostla a klesala, za celé sledované období 

však došlo k jejich nárůstu o 88 425 tisíc Kč. Zásoby se ve sledovaných letech ročně 

obrátily průměrně 1,2krát a doba jejich obratu byla zhruba od 200 do 300 dnů. Byť jsou 

tyto hodnoty v porovnání s konkurencí v posledních letech relativně dobré, mohly by 

dosahovat daleko lepších hodnot, tedy vyššího ročního obratu zásob za nižší počet dnů. 

Výše zásob v jednotlivých letech od roku 2014 do roku 2018, je znázorněna v následující 

tabulce č. 29. 

Tabulka 29 - Výše zásob v letech 2014-2018 (vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby (v tis. Kč) 1 138 299 1 804 318 1 478 342 1 190 489 1 226 724 

Vzhledem ke skutečnosti, že v zásobách je vázán finanční majetek společnosti, tedy jeho 

kapitál a se zásobami se kromě pořizovacích nákladů pojí především také náklady na 

jejich skladování, bych s ohledem na vývoj a výši zásob analyzované společnosti 

v průběhu pěti sledovaných let, doporučovala následující možnosti řízení zásob.  
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• Varianta 1 - Ponechat výši zásob po určitou dobu na stávající úrovni  

Jednou z možností, jak optimalizovat aktuální výši zásob je jejich ponechání po určitou 

dobu na stávající úrovni. Místo neustálého pořizování nových zásob a zvyšování tak 

jejich hodnoty, by se nové zásoby pořídily až v případě potřeby.  

V následující tabulce č. 30 je znázorněna situace v letech 2017 a 2018, která dle účetních 

výkazů společnosti v případě zásob v těchto letech skutečně nastala a dále situace v těchto 

letech, která by nastala v případě ponechání zásob na stávající úrovni. 

Tabulka 30 - Změna stavu zásob – varianta 1 (vlastní zpracování) 

 stávající situace situace po změně 

 2017 2018 20171 20181 

Zásoby (v tis. Kč) 1 190 489 1 226 724 1 190 489 1 190 489 

Změna (v tis. Kč) 36 235 0 

Změna (v %) + 3,04 0 

Další tabulka (tabulka č. 31) znázorňuje přepočítané ukazatele obratu celkových aktiv, 

obratu zásob a doby obratu zásob a jejich srovnání s původními hodnotami v roce 2018.  

Tabulka 31 – Přepočet souvisejících ukazatelů – varianta 1 (vlastní zpracování) 

 stávající situace situace po změně 

Ukazatel 2018 20181 

Obrat celkových aktiv 0,80 1,02 

Obrat zásob 1,65 1,71 

Doba obratu zásob (dny) 217,56 211,13 

Z tabulky lze vidět, že všechny přepočtené ukazatele dosahují lepších hodnot, oproti 

předchozím hodnotám. Ukazatele obratu celkových aktiv a obratu zásob dosahují vyšších 

hodnot, celková aktiva a zásoby se tedy v tomto roce vícekrát obrátí, tedy prodají, 

společnost za ně utrží peněžní prostředky a znovu je naskladní. Především pak ukazatel 

obratu celkových aktiv již splňuje úroveň jeho doporučené hodnoty. Doba obratu zásob 

naopak dosahuje nižší hodnoty, což představuje rychlejší obrat zásob, který je pro 

společnost z důvodu častějšího inkasování peněžních prostředků výhodný.  
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• Varianta 2 - Část zásob prodat a udržovat je na určité, nižší úrovni 

Další možností v oblasti řízení zásob vedoucí ke zlepšení stavu souvisejících ukazatelů  

a také celkové finanční situace společnosti je snížení výše zásob prodejem jejich určité 

části. Tato varianta představuje prodej části zásob ve výši zásob nepotřebných nebo 

nevyužitých a následné udržování jejich výše na nižší úrovni, případný následný další 

odprodej nepotřebné nebo nevyužité části zásob. 

Pro výpočty v této práci jsem zvolila prodej části zásob ve výši 10 %, tedy snížení jejich 

hodnoty o 10 %. Tuto výši je v následujících letech dle aktuálního stavu zásob možné 

různě upravovat. V roce 2018 měla analyzovaná společnost zásoby ve výši 1 226 724 

tisíc Kč. 10 % z této hodnoty představuje 122 672 tisíc kč, zásoby po snížení tak dosahují 

hodnoty 1 104 052 tisíc Kč. S prodejem zásob se pojít také nárůst peněžních prostředků, 

které v případě tohoto snížení zásob naopak vzrostly na hodnotu 584 234 tisíc Kč. 

Tato situace je v porovnání se stávající situací zásob v roce 2018 znázorněna v následující 

tabulce č. 32.     

Tabulka 32 - Změna stavu zásob – varianta 2 (vlastní zpracování) 

 stávající situace situace po změně 

 2018 20181 

Zásoby (v tis. Kč) 1 226 724 1 104 052 

Změna (v %) - 10 % 

Změna (v tis. Kč) - 122 672 

Peněžní prostředky (v tis. Kč) 461 562 584 234 

Změna (v tis. Kč) + 122 672 

Tabulka č. 33 znázorňuje přepočet souvisejících ukazatelů, tedy obratu celkových aktiv 

a obratu zásob, doby obratu zásob a čistých pohotových prostředků a jejich srovnání 

s původními hodnotami těchto ukazatelů v roce 2018.  

Tabulka 33 - Přepočet souvisejících ukazatelů – varianta 2 (vlastní zpracování) 

 stávající situace situace po změně 

Ukazatel 2018 20181 

Obrat celkových aktiv 0,80 0,84 

Obrat zásob 1,65 1,84 

Doba obratu zásob (dny) 217,56 195,79 

ČPP (v tis. Kč) -744 831 -622 159 
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Z tabulky je zřejmé, že výsledné hodnoty všech porovnávaných ukazatelů se oproti 

předchozím hodnotám výrazně zlepšily. Obrat celkových aktiv a obrat zásob se 

„zrychlily“, doba obratu zásob se zkrátila na pouhých 195,79 dnů a změnu zaznamenaly 

také čisté pohotové prostředky, které se sice stále drží v záporné hodnotě, avšak zlepšení 

tohoto ukazatele je znatelné. Největší zlepšení zaznamenal ukazatel obratu zásob, 

zlepšené jehož hodnoty je dokonce vyšší, než v případě v případě varianty 1 a ukazatel 

doby obratu zásob, jehož hodnota klesla pod 200 dnů. Tyto ukazatele spolu úzce souvisejí 

a znamenají, že zásoby společnosti se vícekrát a v kratší době přemění na peněžní 

prostředky a znovu na zásoby. 

• Varianta 3 - Růst zásob podle růstu tržeb 

Další možností, jak optimalizovat sytém zásob je jejich řízení na základě vývoje tržeb. 

V případě růstu tržeb se zvýší také výkonová spotřeba, tedy spotřeba jednotlivých složek 

zásob a je tedy nutné jejich opětovné navýšení. Naopak v případě poklesu tržeb bude nižší 

také výkonová spotřeba, tudíž nebude potřeba udržovat zásoby na tam vysoké úrovni. 

Tato možnost sice vyloženě nezlepší hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity, avšak 

z dlouhodobého hlediska může být tento způsob řízení zásob velmi efektivní. 

V následující tabulce č. 34 jsou znázorněny výsledné hodnoty v případě dvou situací. 

V případě první situace (změna A) porostou zásoby úměrně s růstem tržeb. V roce 2018 

vzrostly tržby společnosti oproti roku 2017 o 19,03 %, růst zásob bude v tomto případě 

tedy také 19,03 %. V případě druhé situace (změna B) porostou zásoby 1,5krát oproti 

růstu tržeb. Tato změna zajistí plynulost výrobních procesů společnosti a eliminuje 

neočekávané situace spojené s případným nedostatkem zásob. Zásoby v případě této 

změny porostou tedy o 28,55 %. 

Tabulka 34 - Změna stavu zásob – varianta 3 (vlastní zpracování) 

 stávající situace situace po změně A situace po změně B 

 2017 2018 20171 20181 20172 20182 

TRŽBY 1 901 489 2 029 887 1 901 489 2 029 887 1 901 489 2 029 887 

Změna 
128 398 tis. Kč 128 398 tis. Kč 128 398 tis. Kč 

+ 19,03 % + 19,03 % + 19,03 % 

ZÁSOBY 1 190 489 1 226 724 1 190 489 1 417 039 1 190 489 1 530 374 

Změna 
36 235 tis. Kč 226 550 tis. Kč 339 885 tis. Kč 

+ 3,04 % + 19,03 % + 28,55 % 
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Další tabulka (tabulka č. 35) znázorňuje přepočet souvisejících ukazatelů aktivity 

v případě obou situací (změna A i změna B) a jejich srovnání s původními hodnotami 

těchto ukazatelů v roce 2018.  

Tabulka 35 - Přepočet souvisejících ukazatelů – varianta 3 (vlastní zpracování) 

 stávající situace 
situace po 

změně A 

situace po 

změně B 

Ukazatel 2018 20181 20182 

Obrat celkových aktiv 0,80 0,91 0,87 

Obrat zásob 1,65 1,43 1,33 

Doba obratu zásob (dny) 217,56 251,31 271,41 

Z výsledných hodnot v tabulce lze vidět, že ukazatel obratu celkových aktiv se oproti 

původní hodnotě zlepšil v obou případech. V prvním případě je však zlepšení hodnoty 

tohoto ukazatele znatelně větší a hodnota se výrazně blíží doporučené hodnotě, tedy 

hodnotě 1. Ukazatele obratu zásob a doby obratu zásob v případě nárůstu hodnoty zásob, 

tedy v případě změny A i změny B dosahují oproti původní hodnotě nižších hodnot. Je to 

způsobeno tím, že větší množství zásob se obrátí za větší počet dnů, tudíž je jejich roční 

obrat nižší. Tento pokles však pro společnost nemusí mít nutně negativní dopad. Kromě 

horších hodnot těchto ukazatelů znamená delší doba obratu zásob také méně časté 

vynakládání nákladů na jejich pořízení a tedy nižší finanční náklady. Čím kratší je totiž 

doba jejich obratu, tím je kromě častějšího inkasa peněžních prostředků, častější také 

vynakládání peněžních prostředků na jejich opětovné pořízení.    

• Varianta 4 - Řízení zásob metodou JUST IN TIME 

Možností, jak optimalizovat zásoby může být také jejich řízení metodou JUST IN TIME. 

Tato metoda spočívá v optimalizování dodávek zásob tím, že jsou dodávány až ve chvíli 

jejich potřeby, tedy ve chvíli, kdy jsou rovnou použity ve výrobním procesu. Dodávky 

zásob jsou při použité této metody nasmlouvány na určité množství a určitý termín  

a odpadá tak nutnost jejich skladování a vynakládání nákladů s ním souvisejících. Tato 

metoda kromě úspory nákladů na skladování a provozování skladovacích prostorů 

umožňuje také redukovat výši zásob určených pro výrobní procesy a eliminovat tak vznik 

nevyužitých, nepotřebných nebo zbytečně vysokých zásob. 
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3.2 Ukazatele likvidity 

I přes výrazné zlepšení a rostoucí trend běžné, pohotové a okamžité likvidity, dosahuje 

především pohotová likvidita neuspokojivých hodnot. Oproti konkurenci má ve všech 

letech, kromě roku 2018, nižší hodnoty, v žádném ze sledovaných let nedosahuje hodnot 

doporučených pro tento ukazatel a ani v roce 2018, kdy dosahuje nejvyšších hodnot, 

neodpovídá hodnotám daného odvětví. Souhrnně lze tedy říct, že společnost má největší 

problém s pohotovou likviditou. Slabší hodnoty však vykazuje také likvidita běžná. 

Důvodem nízké pohotové likvidity je především to, že pohotová likvidita představuje 

schopnost uspokojovat závazky bez nutnosti prodeje zásob a společnost Aircraft 

Industries, a.s. má právě v zásobách obsaženou velkou část svého krátkodobého 

finančního majetku, tedy peněžních prostředků. Jednou z možností zvýšení likvidity 

společnosti je tak zvýšení jejích peněžních prostředků. 

Společnost k hrazení krátkodobých závazků využívá krátkodobého financování formou 

krátkodobých provozních úvěrů, které může čerpat až od tří bank, s nimiž má uzavřeny 

smlouvy. Od jednotlivých bank může čerpat do výše až 12 600 tisíc EUR, tedy 324 135 

tisíc Kč (dle kurzu k 31.12.2018) u banky A, 365 000 tisíc Kč u banky B a 400 000 tisíc 

Kč. u banky C. Celkově může tedy úvěr čerpat do výše 1 089 135 tisíc Kč. 

Další možností financování krátkodobým závazků může být kontokorentní úvěr, kdy by 

společnost v případě potřeby mohla čerpat až do předem stanovených, záporných hodnot. 

Dle dostupných informací a nabídky České spořitelny, a.s., která poskytuje financování 

přímo pro korporátní společnosti s obratem nad 2 miliardy Kč, jakou je i společnost 

Aircraft Industries, a.s. je sestavená následující tabulka č. 36. (40) Tabulka znázorňuje 

náklady s úvěrem související, avšak do celkových nákladů na úvěr jsou započteny pouze 

základní náklady, tedy úroková sazba, částka za posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr 

a částka za správu a vedení úvěru.      

Tabulka 36 –  Výpočet kontokorentního úvěru (vlastní zpracování dle (40)) 

ZÁKLADNÍ NÁKLADY 

Úroková sazba – individuální, základní sazba pro korporátní klienty:  6,30 % 

Posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr – individuální, minimálně: 5 000 kč 

Správa a vedení úvěru – měsíčně: 500 kč 
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NÁKLADY PŘI PRODLENÍ SPLÁCENÍ NEBO PŘEKROČENÍ LIMITU 

Úrok z prodlení (v případě prodlení se splácením kontokorentního 
úvěru) – ve výši základní sazby + 

11 % 

Úrok z prodlení (v případě překročení limitu kontokorentního úvěru)  
– ve výši sjednané individuální úrokové sazby + 

11 % 

Písemná upomínka k zaplacení dlužné částky 500 Kč 

  

OSTATNÍ NÁKLADY 

Výpis z rejstříku vedeného Notářskou komorou České republiky 400 Kč 

Potvrzení týkající se úvěru 300 Kč 

  

ÚVĚROVÁ ČÁSTKA 1 089 135 tis. Kč 

CELKOVÉ ZÁKLADNÍ NÁKLADY NA ÚVĚR 74 116 tis. Kč 

V následující tabulce č. 37 jsou znázorněny přepočtené hodnoty běžné a pohotové 

likvidity a čistých pohotových prostředků po získání kontokorentního úvěru a jejich 

porovnání s předchozími hodnotami. 

Tabulka 37 – Přepočet souvisejících ukazatelů (vlastní zpracování) 

 stávající situace po kontokorentním úvěru 

Ukazatel 2018 20181 

Běžná likvidita 1,56 2,41 

Pohotová likvidita 0,55 1,39 

ČPP (v tis. Kč) -744 831 270 188 

U výsledných hodnot všech výše uvedených ukazatelů je vidět výrazné zlepšení. 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se dle odborné literatury pohybují v rozmezí 1,5-

2,5. Hodnoty v tomto rozmezí sice běžná likvidita již dosahovala, avšak byla pouze mírně 

nad jeho minimální hranicí. Po přepočtení dosahuje hodnoty 2,41, což je hodnota znatelně 

lepší, avšak stále v mezích doporučených hodnot. Doporučené hodnoty pro pohotovou 

likviditu se uvádějí v rozmezí 1,0-1,5. Tohoto rozmezí hodnota pohotové likvidity v roce 

2018, ani v žádném z předchozích sledovaných let nedosahovala. Po přepočtení je také 

znatelné výrazné zlepšení tohoto stupně likvidity a její výsledná hodnota již dosahuje 

doporučených hodnot. Čisté pohotové prostředky měly v roce 2018 díky nízké hodnotě 

peněžních prostředků zápornou hodnotu. Po získání kontokorentního úvěru a výrazného 

zvýšení peněžních prostředků dosahuje tento ukazatel kladných hodnot. Společnost je 

tedy v tuto chvíli schopna okamžitě splatit část svých krátkodobých závazků, což je pro 

ni z finančního hlediska výhodné.  
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3.3 Čisté pohotové prostředky 

Ve všech sledovaných letech, tedy v letech 2014-2018 dosahovala společnost nízkých 

hodnot peněžních prostředků. I přes to, že měly peněžní prostředky ve sledovaných letech 

rostoucí tendenci a v roce 2018 dosahovaly nejvyšší hodnoty, vzhledem k vysoké 

hodnotě krátkodobých závazků vykazuje společnost výrazně záporné hodnoty ukazatele 

čistých pohotových prostředků. 

Z předchozích návrhů již vyplynulo, že zvýšení peněžních prostředků a tedy i mírného 

zlepšení hodnoty ukazatele čistých pohotových prostředků lze dosáhnout například 

prodejem části nepotřebných nebo nevyužitých zásob, výraznějšího zlepšení pak 

získáním kontokorentního úvěru. Další možnost zvýšení hodnoty peněžních prostředků 

představuje využití faktoringu. Metoda spočívá v postoupení krátkodobých pohledávek 

nebo jejich části bance, která společnosti téměř okamžitě vyplatí předem stanovenou 

zálohou platbu, zbytek společnost obdrží po zaplacení pohledávky dlužníkem bance. 

Výhodou této metody je téměř okamžité získání určité části peněžních prostředků 

z pohledávek. Společnosti také odpadají případné náklady spojené s vymáháním těchto 

pohledávek v případě neplacení ze strany dlužníků. 

Pro znázornění faktoringu jsem využila nabídky České spořitelny, a.s., která se zabývá 

poskytováním finanční služeb pro velké korporace s obratem nad 2 miliardy Kč a nabízí 

možnost exportního faktoringu, který je určený společnostem jako je Aircraft Industries, 

a.s., které své výrobky a služby dodávají za hranice státu, tedy obchodují se zahraničím. 

Česká spořitelna, a.s. je členem největšího světového řetězce faktoringových společností 

FCI. Nabízí okamžité zaplacení až 90 % hodnoty pohledávek postoupených k faktoringu 

a to do 24 hodin od jejich postoupení a po úhradě od odběratelů následné zaplacení 

zbývajících 10 %. Česká spořitelna, a.s. nabízí také možnost bezregresního faktoringu, 

kdy za případné nesplacení pohledávek ze strany odběratele kvůli platební neschopnosti 

nebo nevůli ručí do předem stanovené hodnoty právě Česká spořitelna, a.s. V tomto 

případě uhradí společnosti pohledávky až do 100 % jejich hodnoty. Náklady na faktoring 

jsou tvořeny dvěma částmi. První tvoří faktoringový poplatek, který se v případě České 

spořitelny, a.s. pohybuje v rozmezí 0,3-1,5 % z hodnoty pohledávek. Druhou část tvoří 

úroková sazba, jejíž hodnota se pohybuje na podobné úrovni, jako hodnota základní 

sazby, poskytované bankou při kontokorentním úvěru. (41) 
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V následující tabulce č. 38 je zpracován návrh postoupení pohledávek k faktoringu České 

spořitelně, a.s. ve výši 100 milionů Kč.  

Tabulka 38 - Výpočet faktoringu (vlastní zpracování dle (41)) 

HODNOTA POHLEDÁVEK 100 000 tis. Kč 

Procento zálohové platby 90 % 

  

NÁKLADY FAKTORINGU 

Faktoringový poplatek – individuální, v rozmezí 0,3 % - 1,5 % 0,3 % 

Úroková sazba – individuální, podobná úroveň jako základní 
sazba u kontokorentních úvěrů 

6,30 % 

  

VÝŠE ZÁLOHOVÉ PLATBY 90 000 tis. Kč 

CENA FAKTORINGU 6 600 tis. Kč 

Tabulka č. 39 představuje přepočet hodnot souvisejících ukazatelů a jejich srovnání 

s původními hodnotami těchto ukazatelů v roce 2018.  

Tabulka 39 - Přepočet souvisejících ukazatelů (vlastní zpracování) 

 stávající situace po faktoringu 

Ukazatel 2018 20181 

ČPP (v tis. Kč) -744 831 -661 431 

Doba obratu pohledávek (dny) 35,56 17,82 

Z tabulky je zřejmé, že po zvýšení peněžních prostředků snížením pohledávek dochází  

i přes zaplacení nákladů na faktoring ke zlepšení hodnoty ukazatele čistých pohotových 

prostředků. Ukazatel však stále dosahuje záporných hodnot. Faktoring dále pozitivně 

ovlivnil také ukazatel doby obratu pohledávek, která se z necelých 36 dnů snížila na 17,82 

dnů. Ukazatel v roce 2018 oproti roku 2017 z hodnoty 29,24 dnů na hodnotu 35,56 dnů 

mírně vzrostl, jeho opětovné snížení je tedy výhodné. Kratší doba obratu pohledávek 

značí také rychlejší inkasování plateb od odběratelů, může tedy přispět k dalšímu 

zlepšování ukazatele čistých pohotových prostředků.   

3.4 Pořízení IT produktů a vybavení 

Společnost v roce 2018 využívá určitý majetek najatý formou finančního a operativního 

leasingu. Prostřednictvím finančního leasingu má společnost v pronájmu především 

automobily a stroje, které využívá v rámci své činnost. Tento majetek po jeho splacení 



 

98 
 

leasingové společnosti přejde do vlastnictví pronajímané společnosti, tedy společnosti 

Aircraft Industries, a.s. Formou operativního leasingu společnost pro své účely pravidelně 

pronajímá především IT produkty a vybavení. V roce 2018 splácí operativní leasing  

v celkové výši 3 610 tisíc Kč za tyto produkty. 

Následující tabulky (tabulka č. 40 a 41) znázorňují návrh financování pořízení těchto 

produktů prostřednictvím dlouhodobého úvěru místo jejich pronajímání prostřednictvím 

operativního leasingu. První z tabulek (tabulka č. 40) znázorňuje splátkový kalendář, 

pokud by se společnost pro dlouhodobý úvěr rozhodla. Návrh dlouhodobého úvěru je 

zpracován na základě nabídky společnosti Raiffeisen bank, a.s., která dle provedeného 

průzkumu na internetu nabízí jedny z nejvýhodnějších podmínek u poskytování úvěrů 

firmám a korporacím a zároveň je to banka, působící na českém trhu více než 25 let. 

Splátkový kalendář je zpracován pro dlouhodobých úvěr se splatností 10 let při roční 

úrokové sazbě 3,6 %. (42)    

Tabulka 40 - Splátkový kalendář dlouhodobého úvěru (vlastní zpracování dle (42)) 

ROK PS PLATBA ÚROK ÚMOR KZ 

1 3 600 000 435 054 129 600 305 454 3 294 546 

2 3 294 546 435 054 118 604 316 450 2 978 096 

3 2 978 096 435 054 107 212 327 842 2 650 254 

4 2 650 254 435 054 95 410 339 644 2 310 610 

5 2 310 610 435 054 83 182 351 872 1 958 738 

6 1 958 738 435 054 70 515 364 539 1 594 199 

7 1 594 199 435 054 57 392 377 662 1 216 537 

8 1 216 537 435 054 43 796 391 258 825 279 

9 825 279 435 054 29 711 405 343 419 936 

10 419 936 435 054 15 118 419 936 0 

Další tabulka (tabulka č. 41) znázorňuje srovnání základních údajů a celkových nákladů 

v případě operativního úvěru a v případě dlouhodobého úvěru. 

Tabulka 41 - Srovnání operativního leasingu a dlouhodobého úvěru 

(vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a dle (42)) 

OPERATIVNÍ LEASING 

Výše leasingu  3 610 tis. Kč 

Doba leasingu 5 let 

Roční náklady na leasing 722 tis. Kč 
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Celkové náklady na leasing 3 610 tis. Kč 

  

DLOUHODOBÝ ÚVĚR 

Výše úvěru 3 600 tis. Kč 

Doba úvěru 10 let 

Roční úroková sazba 3,60 % 

Roční náklady na úvěr (splátka + úrok) 435 tis. Kč 

Celkové náklady na úvěr 4 350 tis. Kč 

z toho: celkové úroky 750 tis. Kč 

Celkové náklady na operativní leasing, tedy pronájem IT produktů a vybavení jsou 3 610 

tisíc Kč, což představuje nižší částku, než celkové náklady na dlouhodobý úvěr. Částka 

3 610 tisíc Kč však v sobě zahrnuje pronájem tohoto majetku pouze na dobu 5 let, po 

uplynutí této doby musí společnost náklady vynaložit znovu. Za užívání tohoto vybavení 

po dobu 10 let tak společnost zaplatí 7 220 tisíc Kč. V případě dlouhodobého úvěru 

představují jeho celkové náklady za 10 let 4 350 tisíc Kč, což je v porovnání s variantou 

operativního leasingu výrazně nižší částka. Společnost navíc po celou dobu splácení 

úvěru majetek vlastní, na rozdíl od varianty operativního leasingu, v jehož případě 

nespadá majetek do vlastnictví společnosti ani po jeho splacení a stále zůstává ve 

vlastnictví leasingové společnosti.  

U dlouhodobého úvěru společnost za úvěr celkově zaplatí vypůjčenou částku navýšenou 

o hodnotu úroků, které celkově dosahují 750 tisíc Kč. Hodnota úroků je však rozdělena 

do deseti ročních plateb. Ta za jeden rok činí 435 tisíc Kč. V případě porovnání této platby 

s roční splátkou operativního leasingu, která činí 722 tisíc. Kč, se splácení dlouhodobého 

úvěru ukazuje jako finančně výhodnější, jelikož dlouhodobý úvěr s sebou nese nižší roční 

náklady. Souhrnně lze celkovou částku zaplacenou na úrocích přirovnat k jedné roční 

splátce operativního leasingu, kterou společnost splácí dlouhodobě.  

V případě dlouhodobého úvěru tak společnost sice zaplatí vypůjčenou částku navýšenou 

o úroky, avšak majetek je po celou dobu v jejím vlastnictví, roční platba za úvěr je nižší 

než roční splátka operativního leasingu, celkově za 10 let, tedy po splacení úvěru zaplatí 

nižší celkovou částku než za 10 let využívání operativního leasingu a v následujících 

letech jí již odpadají náklady spojené se splácením majetku, v případě operativního 

leasingu musí společnost náklady na pronájem nadále vynakládat. Z opačného pohledu 
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však v případě pořízení majetku prostřednictvím dlouhodobého úvěru společnosti 

vznikají nové náklady na údržbu a správu tohoto majetku, které dříve nesla leasingová 

společnost. Přesto se však dle provedených výpočtů z dlouhodobého hlediska z pohledu 

finančních nákladů zdá využití možnosti dlouhodobého úvěru výhodnější.     

3.5 Mzdová produktivita a investice do robotizace výroby 

Z hodnot ukazatele mzdové produktivity, který by měl v časové řadě vykazovat rostoucí 

tendenci, lze vidět, že v případě analyzované společnosti má ukazatel střídavě rostoucí  

a klesající tendenci, přičemž v posledním ze sledovaných let, tedy v roce 2018 oproti roku 

2017 jeho hodnota poklesla. Díky rostoucím mzdovým nákladům připadá v tomto roce 

na jednu korunu vyplacených mezd menší část výnosů, než v předchozích letech. 

Rostoucí mzdové náklady souvisejí mimo jiné s růstem počtu zaměstnanců společnosti 

z 843 zaměstnanců v roce 2017 na 911 zaměstnanců v roce 2018. Produktivita z přidané 

hodnoty, neboli podíl přidané hodnoty připadající na jednoho zaměstnance, zaznamenal 

v roce 2018 oproti roku 2017 také mírný pokles. 

S ohledem na tato zjištění, rychle se rozvíjející technologickou vyspělost v technických 

oblastech výroby a na základě provedené analýzy okolí podniku, ze které vyplývá hrozba 

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, kvůli vysokým technickým a kvalifikačním 

požadavkům, která jsou na pracovníky v tomto odvětví kladeny, bych společnosti 

doporučovala zvážit možnost investice do robotizace výroby.  

Společnost Aircraft Industries, a.s. dlouhodobě usiluje o udržování kroku s rychle se 

rozvíjející technickou vyspělostí ve všech oblastech a proto postupná robotizace výroby, 

vedoucí ke snížení mzdových nákladů a zrychlení a zefektivnění výroby představuje 

logický krok v rámci modernizace výrobních procesů. 

Investice s sebou sice nese výrazné finanční náklady a přispěje ke zvýšení zadluženosti 

společnosti, avšak poměr cizích a vlastních zdrojů společnosti v posledních letech 

vykazuje pozitivní vývoj a jejich poměr v roce 2018 činil 46,33 % ku 51,84 %, téměř 

polovina celkového kapitálu byla tedy tvořila vlastními zdroji. 

Využití cizích zdrojů k financování této investice přispěje také ke zvýšení výnosnosti 

vlastního kapitálu, tedy ke zvýšení hodnoty ukazatele ROE, který představuje klíčový 

ukazatel pro akcionáře, společníky a investory společnosti. Tato situace je ilustrována 

v následující tabulce č. 42, která znázorňuje příklad investice do robotizace výroby ve 
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výši 10 milionů Kč při úrokové sazbě 5 %. Tabulka znázorňuje situaci v případě 

financování investice z vlastního kapitálu, cizích zdrojů a financování „půl na půl“, tedy 

5 milionů Kč z vlastního kapitálu a 5 milionů Kč z cizích zdrojů. Z tabulky je zřejmé, že 

v případě financování investice pomocí cizích zdrojů dosahuje ukazatel rentability 

vlastního kapitálu nejpříznivější hodnoty. Výnosnost vlastního kapitálu tak z uvedených 

situací nejvíce zvyšuje právě financování investice do robotizace výroby z cizích zdrojů.     

Tabulka 42 - Financování investice do robotizace výroby (vlastní zpracování) 

 

Financování 
z VK 

Financování 
z CZ 

Financování 
„půl na půl“ 

20181 20182 20183 

Investice 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Vlastní kapitál (VK) 1 182 272 000 1 172 272 000 1 177 272 000 

Cizí zdroje (CZ 1 311 795 000 1 321 795 000 1 316 795 000 

Úrokové náklady z investice 0 500 000 250 000 

EAT 219 344 000 218 844 000 219 094 000 

ROE 18,55 18,67 18,61 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci byla prostřednictvím metod finanční analýzy zhodnocena finanční 

situace společnosti Aircraft Industries, a.s., zabývající se výrobou dopravních letounů. 

Finanční situace byla hodnocena na základě údajů z účetních výkazů společnosti za roky 

2014 až 2018. Ze zjištěných poznatků v rámci provedených analýz byla následně 

vytvořena návrhová část, zahrnující opatření a doporučení, vedoucí ke zlepšení finanční 

situace této společnosti.    

Práce byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části byla na základě odborné literatury 

objasněna teoretická východiska týkající se finanční analýzy, její účel, princip, zdroje  

a metody. Tato část představuje teoretický podklad pro analýzu okolí podniku, 

prováděnou v rámci druhé, analytické části práce. 

V analytické části byla nejprve představena společnost Aircraft Industries, a.s., která je 

největším výrobcem dopravních letounů v ČR. Prostřednictvím STEP analýzy, Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil a McKinseyho modelu 7S bylo následně analyzováno 

okolí společnosti. Tyto analýzy byly následně shrnuty do pozitivních a negativních 

faktorů z nich plynoucích. Na základě vzorců a jejich definic z teoretické části byla dále 

provedena analýza soustav ukazatelů a analýza absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů. V rámci analýzy soustav ukazatelů byly k hodnocení celkového finančního 

zdraví společnosti vybrány Altmanův model a Kralickův quick test. Výsledné hodnoty 

těchto ukazatelů ukázaly, že se společnost, především v posledních dvou sledovaných 

letech, nachází v dobré finanční situaci. V rámci analýzy absolutních ukazatelů byly 

pomocí horizontální a vertikální analýzy hodnoceny účetní výkazy společnosti. Tato 

analýza ukázala absolutní a relativní změny jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků 

a ztrát a jejich procentuální podíl na celkových aktivech a pasivech, případně výnosech  

a nákladech. Z rozdílových ukazatelů byl vybrán ukazatel čistého pracovního kapitálu, 

který vypovídal o platební schopnosti, neboli solventnosti společnosti a ukazatel čistých 

pohotových prostředků, z jehož hodnot jasně vyplývala neschopnost okamžitě uhradit 

krátkodobé závazky kvůli nedostatku peněžních prostředků. V případě poměrových 

ukazatelů byly analyzovány vybrané ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity a provozní ukazatele. Výsledné hodnoty ukazatelů rentability dosahovaly 

především v posledních letech oproti konkurenčním společnostem i hodnotě odvětví 
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výrazně lepších hodnot. U ukazatelů likvidity, především u likvidity běžné a pohotové, 

se na jejich nízkých hodnotách, v případě běžné likvidity, především oproti 

konkurenčním společnostem, v případě pohotové likvidity oproti konkurenčním 

společnostem, hodnotě daného odvětví i doporučeným hodnotám, opět projevil 

nedostatek peněžních prostředků. Zadluženost společnosti vykazovala dobré hodnoty, 

především, co se poměru financování z vlastního kapitálu a z cizích zdrojů týče. U 

ukazatelů aktivity byly znatelné nižší hodnoty v případě obratu celkových aktiv, které 

nedosahovaly ani doporučené hodnoty  a obratu zásob, především oproti konkurenčním 

společnostem, hlavně z důvodu vysoké hodnoty zásob. Provozní ukazatele vykazovaly 

nepříliš příznivý trend, především u ukazatele mzdové produktivity, produktivita 

z přidané hodnoty ovšem v posledním roce také mírně poklesla. V závěru analytické části 

bylo provedeno shrnutí finanční analýzy, které poukázalo především na nepříznivé 

hodnoty běžné a pohotové likvidity, záporné hodnoty čistých pohotových prostředků, 

malý obrat celkových aktiv a zásob a klesající mzdovou produktivitu v posledních letech.  

Na základě těchto zjištění byla ve třetí části práce vypracována opatření a doporučení, 

vedoucí ke zlepšení těchto ukazatelů a ke zlepšení finanční situace společnosti celkově. 

Těmito doporučeními jsou změny v případě řízení zásob a to jejich ponechání po určitou 

dobu na stávající úrovni, prodej jejich nepotřebné nebo nevyužité části, jejich postupné 

navyšování úměrně, případně 1,5krát podle růstu tržeb nebo jejich řízení pomocí metody 

Just in time. Dále zlepšení hodnot běžné a pohotové likvidity a čistých pohotových 

prostředků navýšením peněžních prostředků prostřednictvím kontokorentního úvěru, 

případně odkupem krátkodobým pohledávek pomocí faktoringu, který také přispěje ke 

snížení doby obratu pohledávek. Navrženo bylo také pořízení IT vybavení a produktů 

pomocí dlouhodobého úvěru, místo jeho pronajímání operativním leasingem a ilustrován 

návrh na postupné snižování mzdových nákladů investicí do robotizace výroby.  
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Příloha 1 - Aktiva společnosti Aircraft Industries, a.s. (v tis. Kč) 

AKTIVA (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 2 048 214 2 687 232 2 367 228 1 995 035 2 530 386 

Dlouhodobý majetek 583 220 602 104 547 101 524 971 538 063 

Dlouhodobý nehmotný majetek 8 806 6 521 4 646 3 907 5 378 

Software 4 812 3 278 2 432 1 416 2 254 

Ostatní ocenitelná práva 1 236 588 25 0 86 

Ostatní dl. nehmotný majetek 2 083 2 190 1 328 1 061 1 339 

Poskytnuté zálohy na dl. n. majetek 0 465 861 0 0 

Nedokončený dl. nehmotný majetek 675 0 0 1 430 1 699 

Dlouhodobý hmotný majetek 574 214 595 383 542 255 520 864 532 485 

Pozemky 96 498 96 498 96 498 96 449 96 449 

Stavby 208 453 199 803 188 681 177 954 167 209 

Hmotné movité věci a jejich soubory 232 353 291 241 249 084 227 739 242 225 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 15 589 0 147 5 191 151 

Nedokončený dl. hmotný majetek 21 321 7 841 7 845 13 531 26 451 

Dlouhodobý finanční majetek 200 200 200 200 200 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 200 200 200 200 200 

Oběžná aktiva 1 459 385 2 071 722 1 805 880 1 455 131 1 888 758 

Zásoby 1 138 299 1 804 318 1 478 342 1 190 489 1 226 724 

Materiál 294 683 316 987 422 519 418 663 416 560 

Nedokončená výroba a polotovary 798 618 1 452 784 1 022 561 716 718 602 630 

Výrobky 5 532 6 575 5 491 21 120 176 678 

Zboží 14 712 6 879 7 182 15 748 3 447 

Poskytnuté zálohy na zásoby 24 754 21 093 20 589 18 240 27 409 

Dlouhodobé pohledávky 8 569 8 310 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 8 569 8 310 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 236 295 164 930 299 608 154 454 200 472 

Pohledávky z obchodních vztahů 167 946 94 408 188 480 57 300 133 215 

Stát – daňové pohledávky 63 767 64 446 52 849 42 359 61 328 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 372 1 379 31 109 37 895 2 423 

Dohadné účty aktivní 2 220 3 780 1 285 2 000 2 603 

Jiné pohledávky 990 917 25 885 14 900 903 

Peněžní prostředky 76 222 94 164 27 930 110 188 461 562 

Peněžní prostředky v pokladně 734 1 537 573 493 339 

Peněžní prostředky na účtech 75 488 92 627 27 357 109 695 461 163 

Časové rozlišení aktiv 5 609 13 406 14 247 14 933 103 565 

Náklady příštích období 5 588 13 406 14 142 14 933 103 468 

Příjmy příštích období 21 0 105 0 97 
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Příloha 2 - Pasiva společnosti Aircraft Industries, a.s. (v tis. Kč) 

PASIVA (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 2 048 214 2 687 232 2 367 228 1 995 035 2 530 386 

Vlastní kapitál 713 070 660 751 709 269 952 928 1 172 272 

Základní kapitál 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 

Kapitálové fondy 19 605 19 605 19 605 19 605 19 605 

Ostatní kapitálové fondy 19 605 19 605 19 605 19 605 19 605 

Fondy ze zisku 26 509 22 400 22 400 22 400 22 400 

Ostatní rezervní fondy 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 

Statutární a ostatní fond  4 109 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 555 471 553 132 508 571 555 264 798 923 

Nerozdělený zisk minulých let 555 471 644 817 600 256 555 264 798 923 

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 -91 685 -91 685 0 0 

Výsledek hospodaření běžného období  -515 -46 386 46 693 243 659 219 344 

Cizí zdroje 1 327 443 2 020 600 1 654 731 971 105 1 311 795 

Rezervy 12 900 14 500 9 392 36 594 55 061 

Rezervy na daň z příjmu 0 0 0 23 289 40 706 

Ostatní rezervy 12 900 14 500 9 392 13 305 14 355 

Dlouhodobé závazky 40 761 68 103 125 693 47 769 50 341 

Závazky k úvěrovým institucím 0 40 825 100 654 16 151 18 998 

Závazky z obchodních vztahů 1 014 660 440 220 0 

Odložený daňový závazek 27 534 18 280 19 797 24 086 18 948 

Jiné závazky 12 213 8 338 4 802 7 312 12 395 

Krátkodobé závazky 1 273 782 1 937 997 1 519 646 886 742 1 206 393 

Závazky k úvěrovým institucím 850 680 1 207 336 643 623 186 663 333 403 

Krátkodobé přijaté zálohy 116 869 279 545 366 692 433 116 540 513 

Závazky z obchodních vztahů 221 183 330 370 213 101 178 081 221 215 

Závazky k zaměstnancům 25 445 21 774 21 857 39 515 46 282 

Závazky ze SZ a ZP 13 822 11 644 11 758 23 183 26 476 

Stát – daňové závazky a dotace 7 242 5 161 4 598 9 834 10 908 

Dohadné účty pasivní 29 294 8 517 15 384 6 776 19 668 

Jiné závazky 9 247 73 650 242 633 9 574 7 928 

Časové rozlišení pasiv 7 701 5 881 3 228 71 002 46 319 

Výdaje příštích období 0 701 0 68 756 45 880 

Výnosy příštích období 7 701 5 180 3 228 2 246 439 
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Příloha 3 - Výkaz zisků a ztrát společnosti Aircraft Industries, a.s. (v tis. Kč) 

VZZ (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 390 731 783 878 1 473 969 1 843 635 1 964 827 

Tržby za prodej zboží 53 682 60 815 55 452 57 854 65 060 

Výkonová spotřeba 1 240 585 994 242 478 710 878 542 1 161 574 

Náklady vynaložené na prodané zboží 34 406 41 726 42 489 34 913 39 536 

Spotřeba materiálu a energie 928 106 692 781 252 810 584 393 870 918 

Služby 278 073 259 735 183 411 259 236 251 120 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 337 312 651 493 432 046 287 420 -37 632 

Aktivace 9 014 21 718 -7 783 223 -10 031 

Osobní náklady 428 150 456 102 423 545 481 955 557 671 

Mzdové náklady 315 185 332 100 307 386 351 099 406 016 

Náklady na SZ a ZP 105 451 112 275 103 219 117 468 136 003 

Ostatní náklady 7 514 11 727 12 940 13 388 15 652 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 59 566 82 947 68 656 59 857 70 213 

Úpravy hodnot DNM a DHM 61 190 70 964 66 680 58 586 64 961 

Úpravy hodnot zásob -1 624 -3 718 1 719 4 119 4 738 

Úpravy hodnot pohledávek 0 15 701 257 -2 848 514 

Ostatní provozní výnosy 30 807 13 410 63 505 50 656 14 610 

Tržby z prodaného dl. majetku 13 245 368 217 6 293 2 281 

Tržby z prodaného materiálu 2 302 1 997 1 081 880 2 344 

Jiné provozní výnosy 15 260 11 045 62 207 43 483 9 985 

Ostatní provozní náklady 44 759 25 327 26 881 28 464 32 462 

ZC prodaného dlouhodobého majetku 12 133 313 492 4 115 3 541 

ZC prodaného materiálu 0 0 401 69 0 

Daně a poplatky v provozní oblasti 17 534 11 210 13 779 8 134 12 716 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 
náklady příštích období -5 732 1 600 -5 108 3 913 1 050 

Jiné provozní náklady 20 824 12 114 17 317 12 233 15 155 

Provozní výsledek hospodaření 48 486 -27 214 170 872 215 684 270 240 

Výnosové úroky a podobné výnosy 293 285 477 562 203 

Nákladové úroky a podobné náklady 20 829 30 592 40 093 21 488 5 858 

Ostatní finanční výnosy 57 949 61 816 25 747 138 461 80 729 

Ostatní finanční náklady 99 611 59 747 108 793 61 982 78 757 

Finanční výsledek hospodaření  -62 198 -28 238 -122 662 55 553 -3 683 

VH před zdaněním -13 712 -55 452 48 210 271 237 266 557 

Daň z příjmů splatná 951 188 0 23 289 52 351 

Daň z příjmů odložená -14 148 -9 254 1 517 4 289 -5 138 

VH po zdanění -515 -46 386 46 693 243 659 219 344 

VH za účetní období -515 -46 386 46 693 243 659 219 344 
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Příloha 4 – Přehled o peněžních tocích společnosti Aircraft Industries, a.s. (v tis. Kč) 

VÝKAZ CASH FLOW (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 164 997 76 222 94 164 27 930 110 188 

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním -13 712 -55 452 48 210 271 237 266 557 

Úpravy o nepeněžní operace 81 822 114 951 103 455 82 518 78 178 

- odpisy stálých aktiv 59 566 71 501 66 847 62 486 64 961 

- změna stavu opravných položek, rezerv -5 732 13 046 -3 283 1 284 6 302 

- zisk z prodeje stálých aktiv -1 112 -55 275 -2 176 1 260 

- vyúčtované nákladové a výnosové úroky  20 536 30 307 39 616 20 926 5 655 

- ostatní nepeněžní operace 8 564 152 0 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

68 110 59 499 151 665 353 755 344 735 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního 
kapitálu 

-218 057 -249 461 110 263 322 880 -27 909 

- pohledávky z provozní činnosti 161 278 77 867 -127 209 147 315 -135 164 

- krátkodobé  závazky z provozní činnosti 3 229 334 973 142 709 -108 170 148 228 

- zásoby -382 564 -662 301 94 763 283 735 -40 973 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním 
-149 947 -189 962 261 928 676 635 316 826 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků 
zahrnovaných do oceňování dl. majetku 

-20 829 -30 592 -40 093 -21 488 -4 217 

Přijaté úroky 293 285 477 562 203 

Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá 
období  -53 826 -30 188 0 0 -34 934 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -224 309 -250 457 222 312 655 709 277 878 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  -118 436 -119 288 -12 336 -40 571 -81 594 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 13 245 368 217 6 293 2 281 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti -105 191 -188 920 -12 119 -34 278 -79 313 

Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých 

závazků 
248 632 393 252 -276 427 -539 173 152 809 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 

-7 907 -5 933 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 

240 725 387 319 -276 427 -539 173 152 809 

Čisté zvýšení respektive snížení peněžních 
prostředků 

-88 775 17 942 -66 234 82 258 351 374 

Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů za účetní období 76 222 94 164 27 930 110 188 461 562 
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Příloha 5 - Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování) 

AKTIVA 

2014 / 2015 2015 / 2016  2016 / 2017 2017 / 2018 

změna změna změna změna 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 639 018 31,20 -320004 -11,91 -372193 -15,72 535 351 26,83 

Dlouhodobý majetek 18 884 3,24 -55 003 -9,14 -22 130 -4,04 13 092 2,49 

DNM -2 285 -25,95 -1 875 -28,75 -739 -15,91 1 471 37,65 

Software -1 534 -31,88 -846 -25,81 -1 016 -41,78 838 59,18 

Ostatní ocenitelná 
práva 

-648 -52,43 -563 -95,75 -25 -100 86 100 

Ostatní DNM 107 5,14 -862 -39,36 -267 -20,11 278 26,20 

Poskytnuté zálohy na 

DNM 
465 100 396 85,16 -861 -100 0 0 

Nedokončený DNM -675 -100 0 0 1 430 100 269 18,81 

DHM 21 169 3,69 -53 128 -8,92 -21 391 -3,94 11 621 2,23 

Pozemky 0 0 0 0 -49 -0,05 0 0 

Stavby -8 650 -4,15 -11 122 -5,57 -10 727 -5,69 -10 745 -6,04 

Hmotné movité věci a 

jejich soubory 
58 888 25,34 -42 157 -14,48 -21 345 -8,57 14 486 6,36 

Poskytnuté zálohy na 

DHM 
-15 589 -100 147 100 5 044 3431,29 -5 040 -97,09 

Nedokončený DHM -13 480 -63,22 4 0,05 5 686 72,48 12 920 95,48 

DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podíly – ovládaná 
nebo ovládající osoba 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 612 337 41,96 -265842 -12,83 -350749 -19,42 433 627 29,80 

Zásoby 666 019 58,51 -325976 -18,07 -287853 -19,47 36 235 3,04 

Materiál 22 304 7,57 105 532 33,29 -3 856 -0,91 -2 103 -0,50 

Nedokončená výroba 

polotovary 
654 166 81,91 -430223 -29,61 -305843 -29,91 -114088 -15,92 

Výrobky 1 043 18,85 -1 084 -16,49 15 629 284,63 155 558 736,5 

Zboží -7 833 -53,24 303 4,40 8 566 119,27 -12 301 -78,11 

Poskytnuté zálohy na 
zásoby 

-3 661 -259 -504 -2,39 -2 349 -11,41 9 169 50,27 

Pohledávky -71 624 -29,25 126 368 72,94 -145154 -48,45 46 018 29,79 

Dl. pohledávky -259 -3,02 -8 310 -100 0 0 0 0 

Pohledávky 
z obchodních vztahů 

-259 -3,02 -8 310 -100 0 0 0 0 

Kr. pohledávky -71 365 -30,20 134 678 81,66 -145154 -48,45 46 018 29,79 

Pohledávky 
z obchodních vztahů 

-73 538 -43,79 94 072 99,64 -131180 -69,60 75 915 132,5 

Stát – daňové 
pohledávky 

679 1,06 -11 597 -17,99 -10 490 -19,85 18 969 44,78 

Krátkodobé 

poskytnuté zálohy  
7 0,51 29 730 2155,91 6 786 21,81 -35 472 -93,60 

Dohadné účty aktivní 1 560 70,27 -2 495 -66,01 715 55,64 603 30,15 

Jiné pohledávky -73 -7,37 24 968 2 722,8 -10 985 -42,44 -13 997 -93,94 

Peněžní prostředky 17 942 23,54 -66 234 -70,34 82 258 294,51 351 374 318,9 

- v pokladně 803 109,40 -964 -62,72 -80 -13,96 -154 -31,24 

- na účtech 17 139 22,70 -65 270 -70,47 82 338 300,98 351 468 320,4 

Časové rozlišení 7 797 139,01 841 6,27 686 4,82 88 632 593,5 

Náklady pří. období 7 818 139,91 736 5,49 791 5,59 88 535 592,9 

Příjmy pří. období -21 -100 105 100 -105 -100 97 100 
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Příloha 6 - Horizontální analýza pasiv (vlastní zpracování) 

PASIVA 

2014 / 2015 2015 / 2016  2016 / 2017 2017 / 2018 

změna změna změna změna 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM 639 018 31,20 -320004 -11,91 -372193 -15,72 535 351 26,83 

Vlastní kapitál -52 319 -7,34 48 518 7,34 243 659 34,35 219 344 23,02 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapit. fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku -4 109 -15,50 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Statut. a ostatní fondy -4 109 -100 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let -2 339 -0,42 -44 561 -8,06 46 693 9,18 243 659 43,88 

Nerozdělený zisk 
minulých let 

89 346 16,08 -44 561 -6,91 -44 992 -7,50 243 659 43,88 

Jiný VH minulých let -91 685 -100 0 0 91 685 100 0 0 

VH běžného 

účetního období -45 871 -8 906,9 93 079 200,66 196 966 421,83 -24 315 -9,98 

Cizí zdroje 693 157 52,22 -365869 -18,11 -683626 -41,31 340 690 35,08 

Rezervy 1 600 12,40 -5 108 -35,23 27 202 289,63 18 467 50,46 

Rezervy-daň z příjmu 0 0 0 0 23 289 100 17 417 74,79 

Ostatní rezervy 1 600 12,40 -5 108 -35,23 3 913 41,66 1 050 7,89 

Závazky 691 557 52,61 -360761 -17,98 -710828 -43,20 322 223 34,48 

Dlouhodobé závazky 27 342 67,08 57 590 84,56 -77 924 -62,01 2 572 5,38 

Závazky k úvěrovým 

institucím 
40 825 100 59 829 146,55 -84 503 -83,95 2 847 17,63 

Závazky 
z obchodních vztahů 

-354 -34,91 -220 -33,33 -220 -50 -220 -100 

Odložený daňový 
závazek 

-9 254 -33,61 1 517 8,30 4 289 21,66 -5 138 -21,33 

Jiné závazky -3 875 -31,73 -3 535 -42,41 2 510 52,27 5 083 69,52 

Krátkodobé závazky 664 215 52,15 -418351 -21,59 -632904 -41,65 319 651 36,05 

Závazky k úvěrovým 
institucím 

356 656 41,93 -563713 -46,69 -456960 -70,99 146 740 78,61 

Krátkodobé přijaté 
zálohy 

162 676 139,20 87 147 31,17 66 424 18,11 107 397 24,80 

Závazky 
z obchodních vztahů 

109 187 49,37 -117269 -35,50 -35 020 -16,43 43 134 24,22 

Závazky k 

zaměstnancům 
-3 671 -14,43 83 0,38 17 658 80,79 6 767 17,13 

Závazky ze SZ a ZP -2 178 -15,76 114 0,98 11 425 97,17 3 293 14,20 

Stát – daňové závazky 

a dotace 
-2 081 -28,74 -563 -10,91 5 236 113,88 1 074 10,92 

Dohadné účty pasivní -20 777 -70,93 6 867 80,63 -8 608 -55,95 12 892 190,26 

Jiné závazky 64 403 696,47 168 983 229,44 -233059 -96,05 -1 646 -17,19 

Časové rozlišení -1 820 -23,63 -2 653 -45,11 67 774 2 099,6 -24 683 -34,76 

Výdaje pří. období 701 100 -701 -100 68 756 100 -22 876 -33,27 

Výnosy pří. období -2 521 -32,74 -1 952 -37,68 -982 -30,42 -1 807 -80,45 
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Příloha 7 - Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (vlastní zpracování) 

VZZ 

2014 / 2015 2015 / 2016  2016 / 2017 2017 / 2018 

změna změna změna změna 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

VÝNOSY CELKEM -286373 -15,23 25 735 1,62 472 018 29,15 34 261 1,64 

Tržby z prodeje  

výrobků a služeb 
-606853 -43,64 690 091 88,04 369 666 25,08 121 192 6,57 

Tržby za prodej zboží 7 133 13,29 -5 363 -8,82 2 402 4,33 7 206 12,46 

Změna stavu zásob 
vlastní činnosti 314 181 93,14 -219448 -33,68 - - - - 

Aktivace 12 704 140,94 -29 501 -135,84 - - - - 

Ostatní provozní 
výnosy 

-17 397 -56,47 50 095 373,56 -12 849 -20,23 -36 046 -71,16 

Tržby z prodaného dl. 

majetku 
-12 877 -97,22 -151 -41,03 6 076 2 800 -4 012 -63,75 

Tržby z prodaného 
materiálu 

-305 -13,25 -916 -45,87 -201 -18,59 1 464 166,36 

Jiné provozní náklady -4 215 -27,62 51 162 463,21 -18 724 -30,10 -33 498 -77,04 

Výnosové úroky a 
podobné výnosy 

-8 -2,73 192 67,37 85 17,82 -359 -63,88 

Ostatní finanční 
výnosy 

3 867 6,67 -36 069 -58,35 112 714 437,78 -57 732 -41,70 

NÁKLADYCELKEM -240502 -12,79 -67 344 -4,11 275 052 17,49 58 576 3,17 

Výkonová spotřeba -246343 -19,86 -515532 -51,85 399 832 83,52 283 032 32,22 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 7 320 21,28 763 1,83 -7 576 -17,83 4 623 13,24 

Spotřeba materiálu a 

energie 
-235325 -25,36 -439971 -63,51 331 583 131,16 286 525 49,03 

Služby -18 338 -6,60 -76 324 -29,39 75 825 41,34 -8 116 -3,13 

Změna stavu zásob 
vlastní činnosti - - -219448 -33,68 -144625 -33,47 -325052 -113,09 

Aktivace - - -29 501 -135,84 8 006 102,87 -10 254 -4 598,2 

Osobní náklady 27 952 6,53 -32 557 -7,14 58 410 13,79 75 716 15,71 

Mzdové náklady 16 915 5,37 -24 714 -7,44 43 713 14,22 54 917 15,64 

Náklady na SZ a ZP 6 824 6,47 -9 056 -8,07 14 249 13,80 18 535 15,78 

Osobní náklady 4 213 56,07 1 213 10,34 448 3,46 2 264 16,91 

Úpravy hodnot 

v provozní oblasti 23 381 39,25 -14 291 -17,23 -8 799 -12,82 10 356 17,30 

Úpravy hodnot DNM a 

DHM 
9 774 15,97 -4 284 -6,04 -8 094 -12,14 6 375 10,88 
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Úpravy hodnot zásob -2 094 -128,94 5 437 -146,24 2 400 139,62 619 15,03 

Úpravy hodnot 
pohledávek 

15 701 100 -15 444 -98,36 -3 105 -1 208,2 3 362 -118,05 

Ostatní provozní 
náklady 

-19 432 -43,41 1 554 6,14 1 583 5,89 3 998 14,05 

ZC prodaného dl. 
majetku 

-11 820 -97,42 179 57,19 3 623 736,38 -574 -13,95 

ZC prodaného 
materiálu 

0 0 401 100 -332 -82,79 -69 -100 

Daně a poplatky 

v provozní činnosti -6 324 -36,07 2 569 22,92 -5 645 -40,97 4 582 56,33 

Rezervy v provozní 
oblasti a komplexní 
náklady příštích období 

7 332 -127,91 -6 708 -419,25 9 021 -176,61 -2 863 -73,17 

Jiné provozní náklady -8 710 -41,83 5 203 42,95 -5 084 -29,36 2 922 23,89 

Nákladové úroky a 

podobné náklady 
9 763 46,87 9 501 31,06 -18 605 -46,40 -15 630 -72,74 

Ostatní finanční 
náklady 

-39 864 -40,02 49 046 82,09 -46 811 -43,03 16 775 27,06 

Daň z příjmů 4 131 31,30 10 583 116,73 26 061 1717,93 19 635 71,20 

- splatná -763 -80,23 -188 -100 23 289 100 29 062 124,79 

- odložená 4 894 -34,59 10 771 -116,39 2 772 182,73 -9 427 -219,80 

 

Provozní VH -75 700 -156,13 198 086 -727,88 44 812 26,23 54 556 25,29 

Finanční VH 33 960 -54,60 -94 424 334,39 178 215 -145,29 -59 236 -106,63 

VH před zdaněním -41 740 304,40 103 662 -186,94 223 027 462,62 -4 680 -1,73 

VH po zdanění -45 871 -8906,9 93 079 200,66 196 966 421,83 -24 315 -9,98 

VH ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ 

-45 871 -8906,9 93 079 200,66 196 966 421,83 -24 315 -9,98 
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Příloha 8 - Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování) 

AKTIVA 
2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 28,48 22,41 23,12 26,32 21,26 

DNM 0,43 0,24 0,20 0,20 0,21 

Software 0,23 0,12 0,10 0,07 0,09 

Ostatní ocenitelná práva 0,06 0,02 0 0 0 

Ostatní DNM 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0,02 0,04 0 0 

Nedokončený DNM 0,04 0 0 0,07 0,07 

DHM 28,04 22,16 22,91 26,11 21,04 

Pozemky 4,71 3,59 4,08 4,83 3,81 

Stavby 10,18 7,44 7,97 8,92 6,60 

Hmotné movité věci a jejich soubory 11,35 10,84 10,52 11,42 9,57 

Poskytnuté zálohy na DHM 0,76 0 0,01 0,26 0,01 

Nedokončený DHM 1,04 0,29 0,33 0,68 1,05 

DFM 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Oběžná aktiva 71,25 77,09 76,28 72,93 74,64 

Zásoby 55,57 67,14 62,45 59,67 48,48 

Materiál 14,39 11,80 17,85 20,98 16,46 

Nedokončený výroba a polotovary 38,99 54,06 43,20 35,93 23,82 

Výrobky 0,27 0,24 0,23 1,06 6,98 

Zboží 0,72 0,26 0,30 0,79 0,14 

Poskytnuté zálohy na zásoby 1,20 0,78 0,87 0,91 1,08 

Pohledávky 11,96 6,45 12,65 7,74 7,92 

Dlouhodobé pohledávky 0,42 0,31 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů  0,42 0,31 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 11,53 6,14 12,65 7,74 7,92 

Pohledávky z obchodních vztahů 8,19 3,51 7,97 2,87 5,26 

Stát – daňové pohledávky 3,11 2,40 2,23 2,12 2,42 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,07 0,05 1,31 1,90 0,10 

Dohadné účty pasivní 0,11 0,14 0,05 0,10 0,10 

Jiné pohledávky 0,05 0,04 1,09 0,75 0,04 

Peněžní prostředky 3,72 3,50 1,18 5,52 18,24 

Peněžní prostředky v pokladně 0,04 0,06 0,02 0,02 0,01 

Peněžní prostředky na účtech 3,69 3,44 1,16 5,50 18,23 

Časové rozlišení aktiv 0,27 0,50 0,60 0,75 4,10 

Náklady příštích období 0,26 0,50 0,59 0,75 4,09 

Příjmy příštích období 0,01 0 0,01 0 0,01 
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Příloha 9 - Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování) 

PASIVA 
2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 34,81 24,59 29,96 47,76 46,33 

Základní kapitál 5,47 4,17 4,73 5,61 4,43 

Kapitálové fondy 0,96 0,73 0,83 0,98 0,77 

Ostatní kapitálové fondy 0,96 0,73 0,83 0,98 0,77 

Fondy ze zisku 1,29 0,84 0,95 1,13 0,89 

Ostatní rezervní fondy 1,09 0,84 0,95 1,13 0,89 

Statutární a ostatní fond 0,20 0 0 0 0 

VH minulých let 27,12 20,58 21,48 27,83 31,57 

Nerozdělený zisk minulých let 27,12 23,99 25,35 27,83 31,57 

Jiný VH minulých let 0 -3,41 -3,87 0 0 

VH běžného účetního období -0,03 -1,73 1,97 12,21 8,67 

Cizí zdroje 64,81 75,19 69,90 48,68 51,84 

Rezervy 0,63 0,54 0,40 1,83 2,17 

Rezervy na daň z příjmu 0 0 0 1,17 1,61 

Ostatní rezervy 0,63 0,54 0,40 0,66 0,56 

Závazky 64,18 74,65 69,50 46,85 49,67 

Dlouhodobé závazky 1,99 2,53 5,31 2,40 1,99 

Závazky k úvěrovým institucím 0 1,52 4,25 0,81 0,75 

Závazky z obchodních vztahů 0,05 0,02 0,02 0,01 0 

Odložený daňový závazek 1,34 0,68 0,84 1,21 0,75 

Jiné závazky 0,60 0,31 0,20 0,37 0,49 

Krátkodobé závazky 62,19 72,12 64,19 44,45 47,68 

Závazky k úvěrovým institucím 41,53 44,93 27,19 9,36 13,18 

Krátkodobé přijaté zálohy 5,71 10,40 15,49 21,71 21,36 

Závazky z obchodních vztahů 10,80 12,30 9,01 8,93 8,74 

Závazky k zaměstnancům 1,24 0,81 0,92 1,98 1,83 

Závazky ze SZ a ZP 0,68 0,43 0,49 1,16 1,05 

Stát – daňové závazky a dotace 0,35 0,19 0,19 0,49 0,43 

Dohadné účty pasivní 1,43 0,32 0,65 0,34 0,78 

Jiné závazky 0,45 2,74 10,25 0,48 0,31 

Časové rozlišení pasiv 0,38 0,22 0,14 3,56 1,83 

Výdaje příštích období 0 0,02 0 3,45 1,81 

Výnosy příštích období 0,38 0,20 0,14 0,11 0,02 
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Příloha 10 – Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát (vlastní zpracování) 

VZZ 
2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

VÝNOSY CELKEM 100 100 100 100 100 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 73,98 49,19 91,03 88,16 92,44 

Tržby za prodej zboží 2,86 3,82 3,43 2,77 3,06 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 17,94 40,89 - - - 

Aktivace 0,48 1,36 - - - 

Ostatní provozní výnosy 1,64 0,84 3,92 2,42 0,69 

Tržby z prodaného dl. majetku 0,70 0,02 0,01 0,30 0,11 

Tržby z prodaného materiálu 0,13 0,13 0,07 0,04 0,11 

Jiné provozní výnosy 0,81 0,69 3,84 2,08 0,47 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 

Ostatní finanční výnosy 3,08 3,88 1,59 6,62 3,80 

NÁKLADY CELKEM 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 65,98 60,63 30,44 47,55 60,94 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1,83 2,54 2,70 1,89 2,07 

Spotřeba materiálu a energie 49,36 42,25 16,08 31,63 45,69 

Služby 14,79 15,84 11,66 14,03 13,18 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - - 27,47 15,56 -1,97 

Aktivace - - -0,49 0,01 -0,53 

Osobní náklady 22,77 27,81 26,94 26,09 29,26 

Mzdové náklady 16,76 20,25 19,55 19,01 21,30 

Náklady na SZ a ZP 5,61 6,84 6,57 6,36 7,14 

Ostatní náklady 0,40 0,72 0,82 0,72 0,82 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 3,16 5,06 4,37 3,24 3,68 

Úpravy hodnot dlouhodobého majetku 3,25 4,33 4,24 3,17 3,40 

Úpravy hodnot zásob -0,09 -0,23 0,11 0,22 0,25 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0,96 0,02 -0,15 0,03 

Ostatní provozní náklady 2,38 1,54 1,71 1,54 1,70 

ZC prodaného dlouhodobého majetku 0,64 0,02 0,03 0,22 0,18 

ZC prodaného materiálu 0 0 0,02 0,01 0 

Daně a poplatky v provozní oblasti 0,93 0,68 0,88 0,44 0,67 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 
náklady příštích období -0,30 0,10 -0,32 0,21 0,05 

Jiné provozní náklady 1,11 0,74 1,10 0,66 0,80 

Nákladové úroky a podobné náklady 1,11 1,87 2,55 1,16 0,31 

Ostatní finanční náklady 5,30 3,64 6,92 3,36 4,13 

Daň z příjmu -0,70 -0,55 0,09 1,49 2,48 

- splatná 0,05 0,01 0 1,26 2,75 

- odložená  -0,75 -0,56 0,09 0,23 -0,27 

 


