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1. část



Zdroje informací pro 
finanční analýzu
Informace lze třídit dle následujících 
hledisek:
• charakter (inf. finanční a nefinanční)
• možnost kvantifikace (inf. 

kvantifikovatelné a 
nekvantifikovatelné)

• způsob zveřejnění (inf. oficiální a 
neoficiální)

• ekonomická rozlišovací úroveň (inf. 
makroekonomické, odvětvové a 
podnikové)

• finanční instituce – banka, 
leasingová společnost apod. (údaje 
od klienta a ostatní)

• podnik (inf. vnitropodnikové a vnější)

Tržby pivovaru [Kč] vs. výstav piva [hl]
Úroda chmele [kg] vs. kvalita chmele

Výkazy ve sbírce listin vs. různé 
internetové zdroje
HDP vs. produkce piva v odvětví 
pivovarnictví vs. produkce pivovaru

Vnitropodnikové systémy vs. 
konkurence

https://www.youtube.com/watch?v=0ltoz0cBuLM

https://www.youtube.com/watch?v=0ltoz0cBuLM


Zdroje informací pro 
finanční analýzu
• Kvantifikované finanční informace

– především účetní výkazy finančního a vnitropodnikového 
účetnictví, z výročních zpráv (např. tržby, zisk pivovaru)

– Vnější (placené) finanční informace: burzovní zpravodajství, 
roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných 
papírů, prospekty cenných papírů apod. 

• Ukázka neobchodované společnosti – Plzeňský Prazdroj
• Ukázka obchodované společnosti – Microsoft



Zdroje informací pro finanční analýzu

Kvantifikované nefinanční 
informace
• ekonomická a podniková 

statistika, podnikové plány, 
cenové a nákladové 
kalkulace, další podnikové 
evidence (produkce, 
poptávka a odbyt, 
zaměstnanost), informace 
o vývoji vnějšího 
ekonomického okolí firmy

• stanovy, akcionářské 
smlouvy

SKLIZEŇ  CHMELE ČR 2018  - PODLE  ODRŮD
ŽATECKO      Sklizňová                  

plocha (ha)
Z toho výsaz           

(ha)
Sklizeň           

(t)
Výnos             
(t.ha-1)

Odrůda
Žatecký poloraný červeňák 3 395 150 3 266,65 0,96
Agnus 37 3 83,67 2,26
Cascade 1 0 1,68 1,68
Harmonie 8 2 12,02 1,50
Kazbek 25 0 44,51 1,78
Premiant 99 4 155,44 1,57
Rubin 2 1 2,09 1,05
Saaz Late 44 2 76,68 1,74
Saaz Special 34 2 33,35 0,98
Sládek 199 28 301,82 1,52
Vital 3 0 3,83 1,28
Ostatní 9 0 7,77 0,86
CELKEM  ŽATECKO 3 856 192 3 989,51 1,03

Plzeňský Prazdroj:



Zdroje informací pro 
finanční analýzu
Nekvantifikované 
informace
• zprávy vedoucích 

pracovníků, 
auditorů, 
komentáře 
manažerů, odborný 
tisk, nezávislá 
hodnocení a 
prognózy



Účetní závěrka
• Základní zdroj informací pro finanční analýzu
• V ČR upraveno především zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále od 1. 1. 2003 souborem opatření, kterými se 
stanoví účetní osnova a postupy účtování

• Snaha harmonizovat postupy s EU:
– formální a obsahová harmonizace účetního 

zpravodajství zabezpečujícího uživatelům 
srovnatelnost informací pro rozhodování

– dosažení nové kvality účetního zpravodajství s 
preferencí potřeb externích uživatelů a kritéria 
pravdivého a věrného zobrazení



Kategorizace účetních jednotek
• Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, došlo 

s účinností od 1. 1. 2016 k zavedení kategorizace 
účetních jednotek:



Povinnosti dle kategorie 
účetních jednotek
• Mikro a malé účetní jednotky nejsou povinny 

sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o 
změnách vlastního kapitálu

• Výroční zprávu povinně vyhotovují účetní jednotky, 
které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem – od roku 2016 obsahuje informace také 
o nabytí vlastních akcií

• Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusejí ve 
výroční zprávě uvádět nefinanční informace

• Mikro a malé účetní jednotky, bez povinnosti ověření 
účetní závěrky auditorem, nemusejí zveřejňovat 
výkaz zisku a ztráty



Účetní období
• Účetní období definuje § 3 odst. 2 zákona č. 

563/1991, o účetnictví, jako 12 po sobě 
jdoucích měsíců

• Takto stanovené účetní období se může 
shodovat s kalendářním rokem à označuje 
se jako kalendářní rok, nebo se s ním 
neshoduje à hospodářský rok

• Účetní období bezprostředně předcházející 
změně účetního období může být kratší 
nebo delší než uvedených 12 měsíců



Hospodářský rok
• Má 12 kalendářních měsíců
• Nemusí být zahájen měsícem lednem, ale 

také si ho nelze stanovit zcela libovolně –
musí začínat pouze prvním dnem, a to 
kteréhokoliv kalendářního měsíce v roce

• často 1.10. až 30.9. nebo 1.4. až 31.3.
• Toto období potom končí v následujícím roce 

vždy posledním dnem měsíce předcházejícího 
měsíci, v němž hospodářský rok začíná

• Je i zdaňovacím obdobím podle zákona o 
daních z příjmů



Účetní a zdaňovací období
• Velmi blízké pojmy, ale přesto stále odlišné; u obou je však 

možnost volby hospodářského roku
• Zdaňovací období upravuje § 17a zákona č. 586/1992, o daních 

z příjmů

Účetním obdobím může být:
• kalendářní rok
• hospodářský rok (12 po sobě 

jdoucích měsíců)
• období při vzniku účetní jednotky 

(max. 15 měsíců)
• období při zániku účetní jednotky 

(max. 15 měsíců)
• období, které předchází změně 

účetního období (může být kratší 
i delší než 12 měsíců)

• období při fúzování, rozdělení 
společnosti atd.

Zdaňovacím obdobím může být:
• kalendářní rok
• hospodářský rok
• účetní období delší než 

kalendářní rok
• období při změně účetního 

období z kalendářního na 
hospodářský rok a naopak, 
pokud je toto období delší než 12 
měsíců

• období při zániku účetní jednotky 
(nanejvýš 3 měsíce)

• období od rozhodného dne fúze

à většinou je zdaňovací období totožné s účetním obdobím



Základní typy účetních 
závěrek
• Řádná účetní závěrka

– právními předpisy označována též jako 
„roční účetní závěrka“

– zpracovávána k poslednímu dni běžného 
účetního období (k tomuto časovému 
okamžiku jsou uzavírány účetní knihy)

– základ pro výpočet daně z příjmu za 
příslušný rok; jedná se o tzv. konečnou 
účetní závěrku



Základní typy účetních 
závěrek

• Mimořádná účetní závěrka
– rovněž konečnou účetní závěrkou
– sestavována v případech, kdy to vyžadují 

okolnosti – např. vstup společnosti do 
likvidace nebo do konkurzu



Základní typy účetních 
závěrek
• Mezitímní účetní závěrka

– sestavována v průběhu účetního období i k 
jinému okamžiku, než ke konci 
rozvahového dne – např. v souvislosti s 
přeměnou společnosti

– mimo neuzavírání účetních knih je 
inventarizace majetku připravována jen pro 
účel vyjádření ocenění

– v porovnání s řádnou účetní závěrkou má 
omezenou vypovídací schopnost



Základní typy účetních 
závěrek
• Konsolidovaná účetní závěrka

– řádná účetní závěrka, která je povinně 
zpracovávána mezi kapitálově propojenými 
subjekty (skupina podniků) – jde o vyjádření 
finančních efektů, jako by šlo o jeden celek

– k informování akcionářů a společníků 
mateřské společnosti podniku a dalších osob

– neslouží pro daňové účely, ani se nedotýká 
otázek rozdělování hospodářského výsledku



Konsolidovaná účetní závěrka (KÚZ)
• Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, 

přinesla snížení hodnot pro povinnost sestavení KÚZ
• Povinnost sestavit KÚZ má účetní jednotka, která je obchodní 

společností a je ovládající osobou (mateřská)
• Tato mateřská účetní jednotka nemusí sestavit KÚZ, pokud je zahrnuta 

do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky (vyšší 
mateřské), která sestavuje KÚZ podle práva členského státu EU

• Povinnost konsolidovat nemá malá skupina účetních jednotek s 
výjimkou případů, kdy je některé účetní jednotka ve skupině subjektem 
veřejného zájmu

• Malá skupina účetních jednotek sestává z konsolidující účetní jednotky 
(mateřské) a konsolidovaných účetních jednotek (dceřiných) a na 
konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z 
uvedených hraničních hodnot:
– aktiva celkem 100 mil. Kč
– čistý obrat 200 mil. Kč
– průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50



Zveřejňování výkazů
• Zveřejňovací povinnost je upravena v § 20 a 21 

zákona o účetnictví
• Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního 

rejstříku, zveřejňují účetní závěrku spolu s výrokem 
auditora jejich uložením do sbírky listin obchodního 
rejstříku (www.or.justice.cz)

• Účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují agregovaný 
tvar účetních výkazů uvádějící informace za dvě po 
sobě jdoucí účetní období spolu s výrokem auditora 
rovněž v Obchodním věstníku (www.ov.gov.cz)

• Další předpisy – např. burza à čtvrtletní/měsíční 
výsledky…

http://www.or.justice.cz/
http://www.ov.gov.cz/


Finanční účetní výkazy

• Převážná většina informací pro FA je čerpána z 
finančních výkazů

• Jejich struktura vyhovuje potřebám FA z hlediska 
členění majetku (aktiv) na dlouhodobý a krátkodobý i 
finančních zdrojů (pasiv) na vlastní a cizí – ty rovněž 
na dlouhodobé a krátkodobé

• Od 1. 1. 2016 došlo k podstatné a významné úpravě 
struktury a terminologie těchto výkazů, viz Vyhláška 
č. 500/2002 Sb.



Finanční účetní výkazy
• Výkaz zisku a ztráty

– konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 
podílely na tvorbě výsledku hospodaření; zachycuje tokové
veličiny za určité období

• Rozvaha
– uvádí položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v 

podniku a zdrojů jeho krytí k určitému datu, většinou k 
poslednímu dni účetního období

• Přehled o peněžních tocích (cash flow)
– zachycuje tokové veličiny za určité období

• Příloha k účetní závěrce
– obecné údaje, informace o používaných účetních metodách, 

doplňující údaje k účetním výkazům
• (Výroční zpráva)



Základní vazba mezi výkazy



Výkaz zisku a ztráty
• Sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu à

transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, 
jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda 
došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji

• Výnosy se uznávají v období, v němž byly realizovány 
= realizační princip (okamžikem vyskladnění, dodání 
zboží zákazníkovi či poskytnutí služby)

• Náklady se uznávají v období, v němž se podílely na 
tvorbě výnosů = princip věcné shody nákladů s 
výnosy

• Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné 
peněžní toky



Výkaz zisku a ztráty

• Akruální princip zastřešuje oba principy 
(časovou a věcnou shodu nákladů a výnosů) 
pomocí účtů časového rozlišení: náklady a 
příjmy příštích období, výnosy a výdaje 
příštích období

• Náklady se projevují jako úbytek aktiv nebo 
zvýšení závazků, výnosy jako přírůstek aktiv 
nebo snížení závazků



Nejpoužívanější kategorie zisku

• Dále např. NOPAT (Net Operating Profit After Tax), OIBDA (Operating
Income Before Depreciation and Amortization)

• Např. banky (úvěrové, resp. finanční instituce) si mohou definovat další, 
vlastní ukazatele



Stálá a oběžná aktiva

• Členění aktiv (majetku) na dlouhodobý majetek (stálá 
aktiva) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná aktiva) 
respektuje jejich postavení v reprodukčním procesu

• Stálá aktiva si zachovávají svoji původní podobu v 
průběhu několika reprodukčních cyklů, odepisují se a 
svou hodnotu přenášejí postupně do hodnoty produkce

• Oběžná aktiva mění svoji podobu hned několikrát v 
průběhu jednoho reprodukčního cyklu a přecházejí do 
spotřeby (hodnoty produkce) jednorázově



Dlouhodobá a krátkodobá 
aktiva
• Členění aktiv dále respektuje i časové hledisko, 

vázanost, resp. dobu obratu v reprodukčním cyklu 
podniku a likvidnost

• Dlouhodobá aktiva (stálá aktiva + dlouhodobé 
pohledávky) mají dobu vázanosti a využitelnosti delší než 
jeden rok

• Krátkodobá aktiva mají dobu vázanosti a využitelnosti 
do jednoho roku

• Ne všechna krátkodobá aktiva jsou totožná s oběžnými 
aktivy a naopak (např. dlouhodobé pohledávky, některé 
zásoby mohou být též dlouhodobé); a některá stálá 
aktiva mohou mít krátkodobou povahu a přecházejí do 
spotřeby, jako by se jednalo o oběžný majetek



Členění pasiv
• Vlastní pasiva, resp. vlastní kapitál
• Cizí pasiva, resp. cizí zdroje – mají závazkový 

charakter buď vůči ostatním subjektům, nebo ve 
vztahu k zúčtování vytvořených zdrojů do výnosů

• Krátkodobá pasiva – závazky s dobou splatnosti do 
jednoho roku

• Dlouhodobá pasiva – závazky s dobou splatnosti 
nad jeden rok a ta pasiva, která nemají závazkový 
charakter v současnosti (např. rezervy)

• Interní finanční zdroje – podnik vytváří na základě 
své vlastní činnosti

• Externí finanční zdroje – podnik nezískává ze své 
vlastní činnosti



Přehled o peněžních tocích
• Provozní činnost

– základní výdělečná činnost podniku, která slouží základnímu 
podnikatelskému účelu

– CF je rozdílem mezi příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností
– odvozuje se transformací VH z běžné činnosti před zdaněním 

úpravami o nepeněžní operace, změnu potřeby pracovního 
kapitálu, přijaté a zaplacené úroky, minus zaplacená daň z příjmů 
za běžnou činnost

• Investiční činnost
– pořízení a vyřazení DM z titulu prodeje
– event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a 

výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost
– CF zahrnuje hlavně výdaje spojené s pořízením stálých aktiv, 

příjmy z prodeje stálých aktiv, půjčky a úvěry spřízněným osobám



Přehled o peněžních tocích
• Finanční činnost

– vede ke změnám ve výši a struktuře VK a dl. závazků
– CF zahrnuje zejména přírůstky a úbytky dl. kapitálu 

(dl. závazků), dopady změn VK, přijaté a vyplacené 
dividendy

• Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na konci období se rovná součtu PP na začátku 
období a CF z výše uvedených činností

• Výkaz je velmi užitečný pro posouzení likvidity, 
platební schopnosti podniku



Příloha k účetní závěrce
• Účelem přílohy je podat doplňující a vysvětlující informace k 

rozvaze a výkazu zisku a ztráty
• Základním požadavkem je spolehlivost, neutralita a srozumitelnost 

vedení účetních záznamů
• Vychází ze zásady významnosti a užitečnosti údajů zejména pro 

externí uživatele
• Základní blok informací tvoří:

– obecné údaje
– informace o použitých účetních metodách, obecných účetních 

zásadách a způsobech oceňování
– doplňující informace k rozvaze
– přehled o peněžních tocích
– u registrovaných emitentů vykazování změn ve vlastním kapitálu



Výroční zpráva (VZ)
• Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit VZ
• Povinné náležitosti VZ upravuje § 21 zákona o účetnictví; VZ 

musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu VZ dále 
obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace:
– o skutečnostech, která nastaly až po rozvahovém dni
– o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
– o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
– o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
– o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovněprávních vztazích
– o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část 

obchodního závodu v zahraničí



Počítačová podpora finanční analýzy
• Existuje mnoho různých (zpravidla placených) PC softwarů, 

které mají poskytnout informace o finančním vývoji firmy, s celou 
řadou nabízených funkcí a modulů, například:
– Bloomberg
– Thomson Reuters
– MATLAB
– SAS
– QlikView

• Server techfunnel.com uvádí 6 nejlepších softwarů na finanční 
analýzu pro malé podniky:
– ClicData
– FreshBooks
– Float
– Budget Maestro
– Zoho Books
– Budgyt



2. část



Techniky a metodické 
nástroje finanční analýzy
• Základní rozborové techniky:

– metoda absolutní à rozdílové ukazatele, které 
se obvykle označují jako finanční fondy nebo 
fondy finančních prostředků  - např.

• čistý pracovní kapitál
• čisté pohotové prostředky
• čistý dluh
• metoda relativní à procentní rozbor 

extenzivních (absolutních) ukazatelů
• horizontální analýza, resp. analýza vývojových trendů
• vertikální analýza, resp. analýza komponent



Kvantitativní metody 
testování – absolutní metoda
• Používá údaje přímo zjištěné v účetních výkazech à

absolutní ukazatele:
– vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu
– jsou velmi citlivé na velikost podniku, což 

komplikuje/znemožňuje jejich použití při porovnávání 
výsledků různých podniků; můžeme je však dobře 
srovnávat v rámci jednoho podniku

– někdy se používá též pojem extenzivní ukazatele, 
které nesou informaci o rozsahu (objemu), 
představují kvantitu v jejich přirozených jednotkách 
(u položek účetních výkazů jsou to peněžní jednotky)



Kvantitativní metody 
testování – absolutní metoda

• V rámci absolutních ukazatelů lze vymezit členění ukazatelů na 
stavové a tokové

• Stavové ukazatele:
– uvádějí údaje o stavu (vázanosti) k určitému časovému okamžiku
– nejsou citlivé na délku období, na jehož konci je daný okamžik
– např. stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze

• Tokové ukazatele:
– vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti za určité období 

(časový interval), o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za 
určitou dobu

– délka období, za které je sledujeme, výrazně ovlivňuje jejich výši
– např. výnosy a náklady, tvorba výsledku hospodaření



Alza.cz a.s. – stavové veličiny
Rozvaha - aktiva [tis. Kč] 2016 2017

AKTIVA CELKEM 4 396 462 5 385 901
Dlouhodobý majetek 214 146 233 994
Dlouhodobý nehmotný majetek 54 488 75 141
Ocenitelná práva 54 488 75 141
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek

0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 158 541 156 904
Pozemky a stavby 19 328 19 111
Hmotné movité věci a jejich soubory 137 537 130 258
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek

1 543 7 468

Dlouhodobý finanční majetek 1 117 1 949
Oběžná aktiva 4 029 998 4 925 644
Zásoby 2 720 638 3 174 299
Pohledávky 1 006 275 1 404 718
Dlouhodobé pohledávky 0 8 854

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 0 0

Odložená daňová pohledávka 0 8 854
Krátkodobé pohledávky 1 006 275 1 395 864

Pohledávky z obchodních vztahů 628 973 868 072
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 0 0

Pohledávky - ostatní 377 302 527 792
Krátkodobý finanční majetek 0 0
Peněžní prostředky 303 085 346 627
Časové rozlišení aktivní 152 318 226 263
Náklady příštích období 115 826 164 372
Příjmy příštích období 36 492 61 891

Rozvaha - pasiva [tis. Kč] 2016 2017
PASIVA CELKEM 4 396 462 5 385 901
Vlastní kapitál 699 721 864 088
Základní kapitál 2 000 2 000
Základní kapitál 2 000 2 000
Ážio a kapitálové fondy 21 -93
Ážio 0 0
Kapitálové fondy 21 -93
Fondy ze zisku 400 400
Výsledek hospodaření minulých let 53 284 53 283
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ 644 016 808 498

Cizí zdroje 3 434 425 4 283 073
Rezervy 17 477 12 465
Závazky 3 416 948 4 270 608
Dlouhodobé závazky 65 267 308 370
Závazky k úvěrovým institucím 0 0
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0
Závazky z obchodních vztahů 0 0
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 61 462 308 370
Odložený daňový závazek 3 805 0
Závazky - ostatní 0 0
Krátkodobé závazky 3 351 681 3 962 238
Závazky k úvěrovým institucím 0 0
Krátkodobé přijaté zálohy 52 292 81 841
Závazky z obchodních vztahů 2 442 124 2 861 541
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
Závazky - ostatní 857 265 1 018 856
Časové rozlišení pasivní 262 316 238 740
Výdaje příštích období 82 793 96 579
Výnosy příštích období 179 523 142 161



Alza.cz a.s. – tokové veličiny
Výkaz zisků a ztrát [tis. Kč] 2016 2017

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 728 334 1 105 744
Tržby za prodej zboží 16 640 473 19 848 199
Výkonová spotřeba 16 167 572 19 298 463
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0
Aktivace -17 027 -31 116
Osobní náklady 417 418 572 526
Úpravy hodnot v provozní oblasti 40 428 132 039

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku (odpisy) 60 535 85 688

Ostatní provozní výnosy 185 750 213 494
Ostatní provozní náklady 93 660 137 022
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 852 506 1 058 503
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 11 910 12 959
Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0
Náklady související s ostatním dlouhodobým 
finančním majetkem 0 0

Výnosové úroky a podobné výnosy 266 140
Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti 0 0
Nákladové úroky a podobné náklady 10 142 25 455
Ostatní finanční výnosy 20 476 76 082
Ostatní finanční náklady 84 598 132 526
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -62 088 -68 800
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 790 418 989 703
Daň z příjmů za běžnou činnost 146 402 181 205

Daň z příjmů odložená 1 605 -12 659
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ (+/-) 644 016 808 498

EBITDA 892 934 1 190 542
EBIT 852 506 1 058 503



Kvantitativní metody 
testování – relativní metoda
• Poměřuje údaje zjištěné v účetních výkazech à

relativní, resp. intenzivní ukazatele:
– vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná 

hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na 
měrnou jednotku druhého jevu

– jejich citlivost na velikost podniků je výrazně nižší, 
až zanedbatelná

– porovnatelnost mezi podniky však mohou komplikovat 
jiné skutečnosti, např. různý obor podnikání

– charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele 
podnikem využívány a jak silně či rychle se mění



Kvantitativní metody –
uplatnění
• Rozdíly shodných položek výkazů ze dvou po 

sobě jdoucích účetních období se uplatňují v 
horizontální analýze a analýze peněžních toků

• Poměr dvou různých položek z téhož účetního 
období se používá ve vertikální analýze a 
poměrových ukazatelích

• Doplňkové kvantitativní metody spočívají v 
časovém a mezipodnikovém srovnávání 
primárních i odvozených údajů z účetních výkazů



Poměrové ukazatele

= základní metodický nástroj, jádro metodiky finanční 
analýzy
• Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou 

uváděny finančně-účetní informace
• Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně 

tomu, co chceme změřit
• Systém finanční analýzy není žádným způsobem 

legislativně upraven právními předpisy nebo 
jednotnými standardy

• Interpretace hodnot ukazatelů



Agregované údaje

• Poměrové ukazatele se většinou opírají o agregované položky
(všechny zásoby, všechny krátkodobé pohledávky) v účetních výkazech

• Pokud agregace ve výkazech nevede k zřetelnému obrazu o finanční 
situaci, dochází zpravidla k zavedení  některých dalších veličin:
– dlouhodobý kapitál
– nehmotná oběžná aktiva
– pracovní kapitál
– krátkodobé závazky úročené a neúročené (finanční a provozní)
– čisté dluhy
– zadržený/nerozdělený zisk (kumulovaný výtěžek)
– zisk před odpisy, úroky a zdaněním
– zisk po zdanění a odpisy



Poměrové ukazatele a 
vývoj finanční situace
• Vertikální analýza rozvahy zjišťuje meziroční 

změny procentního podílu agregovaných 
rozvahových položek (v procentech z aktiv/pasiv)

• Vývoj svědčí o strukturálních změnách majetku a 
kapitálu, které mohou změnit úroveň finanční 
stability

• Strukturu aktiv a pasiv je možno porovnávat i 
mezipodnikově



Vertikální analýza
• Zjišťuje procentní strukturu položek 

uvedených ve výkazech
• Základem (100 %) bývá rozvahový součet, 

výkony nebo tržby
• Předchází např. tradiční analýze likvidity –

při porovnání podílu likvidního majetku s 
podílem krátkodobých závazků

• Relativizovaný rozměr veličin (v %) ji činí 
vhodným nástrojem pro meziroční a 
mezipodnikové srovnání



Vertikální analýza
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!"#

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!"$

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!%# − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!%$ − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!%('"#)



Alza.cz a.s. – vertikální analýza rozvahy
Období končící 2016 2017

Aktiva celkem 100,0% 100,0%
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,0% 0,0%
Dlouhodobý majetek 4,9% 4,3%
Dlouhodobý nehmotný majetek 1,2% 1,4%
Dlouhodobý hmotný majetek 3,6% 2,9%
Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0%
Oběžná aktiva 91,7% 91,5%
Zásoby 61,9% 58,9%
Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,2%
Krátkodobé pohledávky 22,9% 25,9%
Krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0%
Peněžní prostředky 6,9% 6,4%
Časové rozlišení 3,5% 4,2%

Období končící 2016 2017
Pasiva celkem 100,0% 100,0%
Vlastní kapitál 15,9% 16,0%
Základní kapitál 0,0% 0,0%
Kapitálové fondy 0,0% 0,0%
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,0% 0,0%
Výsledek hospodaření minulých let 1,2% 1,0%
Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 14,6% 15,0%
Cizí zdroje 78,1% 79,5%
Rezervy 0,4% 0,2%
Dlouhodobé závazky 1,5% 5,7%
Krátkodobé závazky 76,2% 73,6%
Časové rozlišení 6,0% 4,4%



Alza.cz a.s. –
struktura aktiv a 
pasiv (vertikální 
analýza graficky)
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Alza.cz a.s. – vertikální analýza výsledovky
Období končící 2016 2017

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4,1% 5,2%
Tržby za prodej zboží 94,6% 93,4%
Výkonová spotřeba 95,4% 94,4%
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,0% 0,0%
Aktivace -0,1% -0,2%
Osobní náklady 2,5% 2,8%
Úpravy hodnot v provozní oblasti 0,2% 0,6%
Ostatní provozní výnosy 1,1% 1,0%
Ostatní provozní náklady 0,6% 0,7%
Provozní výsledek hospodaření 4,8% 5,0%
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,0% 0,0%
Náklady vynaložené na prodané podíly 0,0% 0,0%
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 4,8% 5,0%
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0,1% 0,1%
Výnosové úroky a podobné výnosy 0,0% 0,0%
Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti 0,0% 0,0%
Nákladové úroky a podobné náklady 0,0% 0,0%
Ostatní finanční výnosy 0,0% 0,0%
Ostatní finanční náklady 0,0% 0,0%
Hospodářský výsledek z finančních operací 0,1% 0,1%
Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0% 0,0%
Výsledek hospodaření po zdanění 0,0% 0,0%
Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům (+/-) -0,4% -0,3%
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 0,8% 0,9%



Časové a mezipodnikové 
srovnání
• Horizontální analýza rozvahy à indexy změn agregovaných položek 

(rozdílná tempa vývoje složek majetku a kapitálu mohou mít vliv na 
vývoj finanční situace)

• Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty à indexy změn hlavních 
položek výnosů a nákladů (rozdílná tempa vývoje výnosů a nákladů 
mohou mít vliv na výkonnost)

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!±$
𝑥100

Kde:
t+-n    (bez)prostředně před/nad/cházející
období



Horizontální analýza
• Vývoj položek může být vyjádřen rozdíly

údajů dvou sousedících let nebo indexem
meziročních změn

• Významné pohyby dle finančních i 
nefinančních příčin lze komentovat na 
základě výroční zprávy

• Někdy se vývoj dvou korespondujících 
položek dostává do kolize se známými 
finančními pravidly – např. index vývoje dluhů 
není v náležitém souladu s indexem výsledku 
hospodaření



Grafické znázorňování
• Bodové a spojnicové grafy jsou vhodné pro 

znázornění víceletého vývoje položek aktiv a pasiv 
či výsledovky (Kč), ale i poměrových ukazatelů 
(počet bodů) a finančního zdraví (skóre)

• Výhodné zejména v případě, kdy se v tomtéž 
grafu znázorní vývoj několika veličin à lze 
pozorovat souvislosti

• Při srovnávání výkazů v čase a mezi podniky lze 
uplatnit strukturované sloupcové nebo výsečové 
grafy



Syntéza a predikční modely

• Poměrové ukazatele analyzují per partes
některé příznaky finanční situace

• Po analýze následuje syntéza à komplexní 
pohled na jednotlivé aspekty finančního 
zdraví (rentabilita, likvidita, solventnost)

• Syntéza slouží k vyjádření vyhlídek financí 
podniku do nejisté budoucnosti (tu lze 
modelovat)



Syntéza a predikční modely
• Při predikci dochází jen výjimečně k 

extrapolaci minulosti
• Existují modely, které popisují současnou

finanční situaci jako vážený průměr či součet 
několika poměrových ukazatelů nebo jako 
součet bodů přiřazených k hodnotám 
poměrových ukazatelů

• Modely sestavené z univerzálních ukazatelů 
jsou použitelné univerzálně pro každý podnik 
nebo v rámci odvětví



Syntéza a predikční modely
• Modely, které na základě údajů z 

reprezentativního vzorku podniků určují 
matematicko-statistickými metodami interval, 
v němž jsou podniky ohroženy finanční tísní či 
bankrotem = BANKROTNÍ MODELY

• Modely, které využívají ekonomické 
zákonitosti a zkušenosti finančního analytika k 
odstupňování finančního zdraví podle bonity a 
finančního zdraví podniku z hlediska uživatelů 
finanční analýzy = BONITNÍ MODELY



Děkuji za pozornost


