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Obsah přednášky

• Analýza peněžních toků
• Bilance zdrojů financování a jejich užití



Peněžní a kapitálové toky
• Peněžní toky (cash flows) se projevují jako 

přítok (inflows) a odtok (outflows) peněžních 
prostředků v souvislosti s peněžními 
transakcemi s vnějšími subjekty

• CF jsou příjmy a výdaje peněžních prostředků
• Kapitálové toky jsou přírůstky (increases) a 

úbytky (decreases) peněžních prostředků
• Strukturované přírůstky a úbytky peněžních 

prostředků za účetní období zachycuje bilance 
zdrojů a užití finančních prostředků



Význam cash flow
• Výkaz CF umožňuje analytikům rozpoznat:

– zda je firma peněžním generátorem (cash 
generator) nebo spotřebitelem (cash sink)

– zda jsou peněžní prostředky vytvářeny nebo 
spotřebovávány v rámci provozní nebo jiné 
činnosti

– jak podnik financuje jejich nedostatek nebo 
využívá jejich přebytek

– kvalitu vykazovaného zisku – zisk není 
spolehlivým ukazatelem postavení firmy (jeho výši 
lze upravovat, zatímco upravovat nebo vytvářet 
peníze je nemožné)



Rozdíl mezi ziskem a 
peněžními prostředky
• Vyplývá z následujících aspektů účtování:

– časový nesoulad mezi peněžním příjmem a 
peněžním výdajem a jeho zaznamenáním ve 
výsledovce (koncepce akruálního účetnictví)

– účinek odpisů
– aktivity zaznamenané v rozvaze, ale 

neprocházející výsledovkou
– změny pracovního kapitálu

• V dlouhém období se CF a zisk vyrovnávají



Výkaz cash flow (přehled 
o peněžních tocích)
• Podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích 

(výdajích) peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů v členění na provozní + investiční + 
finanční činnost v průběhu účetního období

• Peněžní prostředky = peníze v hotovosti včetně 
cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání 
běžného účtu a peníze na cestě

• Peněžní ekvivalenty = krátkodobý finanční majetek, 
který je snadno a pohotově směnitelný za předem 
známou částku peněžních prostředků, a u kterého se 
nepředpokládají významné změny hodnoty v čase



Přehled o CF 
společnosti 
ZOOT a.s.



Činnosti v cash flow
• Provozní činnost = základní výdělečná činnost 

účetní jednotky a ostatní činnosti, které nelze 
zahrnout mezi investiční a finanční činnosti

• Investiční činnosti = pořízení a prodej 
dlouhodobého majetku, popřípadě činnost související 
s poskytováním úvěru, půjček a výpomocí, které 
nejsou považovány za provozní činnost

• Finanční činnost = činnost, která má za následek 
změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a 
dlouhodobých, popřípadě i krátkodobých závazků a 
bankovních úvěrů



Metody sestavení CF

• Přímá metoda – poskytuje obraz o příjmech 
a výdajích, které vedly ke změně stavu 
krátkodobého finančního majetku zavedením 
příjmových a výdajových účtů nebo 
kódováním příjmových a výdajových dokladů

• Nepřímá metoda – upravuje výsledek 
hospodaření za účetní období



Sestava o peněžních tocích



Sestava o kapitálových tocích



Vztah účtování o výnosech a 
nákladech k peněžním tokům
• Uplatňuje se akruální koncept – zaznamenání a vykázání 

transakce v období, kdy nastala, bez ohledu na uskutečnění s ní 
spojeného příjmu/výdaje peněz

• Akruální účetnictví časově rozlišuje:
– výnosy b. o., jež nebyly příjmem b. o. (např. přírůstek kr.

pohledávek)
– příjmy b. o., jež nebyly výnosem b. o. (např. úbytek kr.

pohledávek)
– náklady b. o., jež nebyly výdajem b. o. (např. odpisy, 

přírůstek kr. závazků, úbytek zásob)
– výdaje b. o., jež nebyly nákladem b. o. (např. úbytek kr.

závazků, přírůstek zásob)
• Peněžní toky zahrnují všechny příjmy (výdaje) běžného období, 

bez ohledu na to, zda byly výnosem (nákladem) běžného období



Přímá metoda CF z 
provozní činnosti –
učebnice s. 134
Výnosy: tržby + finanční výnosy
- přírůstek, + úbytek krátkodobých pohledávek
+ saldo změn časového rozlišení
Příjmy z provozní činnosti
Náklady: výnosy – zisk po zdanění
- odpisy
- tvorba rezerv
+ přírůstek zásob, - úbytek zásob
- přírůstek, + úbytek krátkodobých závazků
Výdaje z provozní činnosti
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (příjmy – výdaje)



Nepřímá metoda CF z 
provozní činnosti –
učebnice s. 134-5, 138-140
Počáteční stav finančního majetku
Zisk po zdanění vč. úprav o nepeněžní operace
v tom: odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

přírůstek (+) / úbytek (-) stavu rezerv
přírůstek (-) / úbytek (+) časového rozlišení v aktivech
přírůstek (+) / úbytek (-) časového rozlišení v pasivech

Cash Flow Netto CFN
Úpravy o některé položky pracovního kapitálu
v tom: přírůstek (-) / úbytek (+) zásob

přírůstek (-) / úbytek (+) krátkodobých pohledávek
přírůstek (+) / úbytek (-) provozních krátkodobých závazků

čistý peněžní tok z provozní činnosti čptPč



CF z investiční činnosti –
učebnice s. 138-140

Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
výpočet: přírůstek (-) / úbytek (+) DNM a DHM v zůst. ceně

- odpisy DNM a DHM
přírůstek (-) / úbytek (+) DFM

čistý peněžní tok z investiční činnosti čptIč



CF z finanční činnosti –
učebnice s. 138-140
přírůstek (+) / úbytek (-) základního kapitálu a kapitálových fondů
přírůstek (+) / úbytek (-) dlouhodobých závazků
přírůstek (+) / úbytek (-) dlouhodobých bankovních úvěrů
přírůstek (+) / úbytek (-) finančních krátkodobých závazků
přírůstek (+) / úbytek (-) krátkodobých bankovních úvěrů
výdaje z rozdělení zisku (dividendy apod.)
výpočet: přírůstek (+) / úbytek (-) fondů tvořených ze zisku

přírůstek (+) / úbytek (-) výsledku hospodaření 
minulých let a za účetní období
- výsledek hospodaření za účetní období

čistý peněžní tok z finanční činnosti čptFč



Free cash flow (FCF)

• FCF = peněžní tok z provozní činnosti + 
peněžní tok z investiční činnosti

• Udává, kolik peněz je k dispozici na úhradu 
nároků akcionářů (na dividendy) a věřitelů 
(úroky)

à čistý peněžní tok z finanční činnosti s 
opačným znaménkem



Výpočet FCF (ZOOT a.s.)
Free Cash Flow 2015 2016 2017

Provozní hospodářský výsledek -107 108 -4 313 16 410
Výnosové úroky z provozního krátkodobého finančního 
majetku 2 2 1

Ostatní finanční výnosy provozní 2 185 2 622 11 782

Ostatní finanční náklady provozní 8 473 12 233 41 120

Úpravy hospodářského výsledku na EBIT -6 286 -9 609 -29 337
Hospodářský výsledek před úroky a zdaněním 
(EBIT) -113 394 -13 922 -12 927

Tržby z prodeje neprovozních stálých aktiv a materiálu 0 1 152 0

Zůstatková cena prodaných stálých aktiv a materiálu 0 1 152 128
Tvorba a zúčtování (-) OP k neprovozním pohl. a odpis 
prodaných pohl.
Cena za prodané neprovozní pohledávky (vzniklé před 
datem ocenění)
Odpisy neprovozních stálých aktiv

Jiné neprovozní výnosy
Jiné neprovozní náklady (opravy pronaj. prostor, 
osvětlení, topení)
Úpravy EBIT o položky neprovozních nákladů a 
výnosů celkem 0 0 128

Upravený HV před úroky a zdaněním -113 394 -13 922 -12 799

Sazba daně z příjmů 19% 19% 19%

Daň z EBITu 0 0 0

Upravený EBIT po zdanění -113 394 -13 922 -12 799
Úpravy hodnot provozně nutného dl. nehm. a hm. 
majetku 3 289 7 262 12 206

Tvorba a zůčtování rezerv v provozní oblasti 5 562 -4 069 1 029

Odpisy zásob

Odpisy pohledávek
Zůstatková cena prodaných stálých aktiv a materiálu 
provozního charakteru
Jiné nepeněžní výnosy v upraveném EBITu

Jiné nepeněžní náklady v upraveném EBITu

Nepeněžní položky nákladů a výnosů 8 851 3 193 13 235

Peněžní tok před změnami pracovního kapitálu -104 543 -10 729 436

Free Cash Flow 2015 2016 2017
Změna stavu zásob 147 646 10 889 46 409

Změna stavu krátkodobých pohledávek 14 529 167 846 165 915

Změna stavu fin. majetku provozně nutného 0 0 0

Změna stavu ostatních aktiv 1 181 4 052 7 416

Změna stavu krátkodobých závazků 138 666 68 988 85 526

Změna stavu ostatních pasiv 836 75 957

Změna pracovního kapitálu netto 23 854 113 724 133 257
Změna stavu OP a odpisy pohledávek

Změna pracovního kapitálu brutto 23 854 113 724 133 257
Změna stavu neprovozních zásob

Změna stavu neprovozních pohledávek

Změna stavu jiných neprovozních pohledávek

Změna stavu neprovozních závazků

Změna stavu jiných neprovozních závazků
Změna neprovozních složek pracovního kapitálu 
netto
Změna stavu OP k neprovozním OA a odpisy 
neprovozních pohl. 
Změna stavu OP k neprov. OA a odpisy neprov. pohl. 
zadržených uživatelem
Změna neprovozních složek pracovního kapitálu 
brutto
Brutto investice do čistého pracovního kapitálu 23 854 113 724 133 257
Brutto investice do provozních stálých aktiv 26 651 16 989 51 936
FCFF před uplatněním položek snižujících základ 
daně -155 048 -141 442 -184 757

Změna v odložené dani s dopadem do peněžních toků
Jiné položky - daňově neuznatelné náklady a 
výnosy*sazba daně
Free Cash Flow to Firm
Úroky z cizího kapitálu snížené o daň

Změna stavu cizího kapitálu

Free Cash Flow to Equity
Optimální výše výplat podílů na zisku za dané 
období



Vztah CF k dynamice 
finanční situace
• Provozní činnost vyvolává provozní příjmy a výdaje, 

které uvádějí do pohybu položky pracovního kapitálu, 
mající vztah k likviditě

• Vývoj čistých provozních příjmů (čistý CF z provozní 
činnosti) má vztah k dynamice výkonnosti podniku

• Investiční činnost vyvolává investiční výdaje, 
uvádějící do pohybu položky dlouhodobého majetku, 
které mají vztah k finanční stabilitě

• Finanční činnost vyvolává finanční příjmy a výdaje, 
které mají vztah k dynamice dluhů, vztahujících se k 
solventnosti



Odvození CF z rozvahy a 
výsledovky
• Přírůstek v pasivech, vyjma přírůstku 

zadrženého (kumulovaného) zisku, je příjmem
• Přírůstek v aktivech, vyjma přírůstku 

krátkodobého finančního majetku, je výdajem
• Úbytek v pasivech, vyjma úbytku zadrženého 

(kumulovaného) zisku, je výdajem
• Úbytek v aktivech, vyjma úbytku krátkodobého 

finančního majetku, je příjmem



Odvození CF z rozvahy a 
výsledovky
• Postup při třídění změn v rozvaze dle 

příslušnosti k jednotlivým činnostem:
– změny v OA (vyjma změny KFM) a také 

změna provozních KZ představují CF z 
provozní činnosti

– změny v DM patří k CF z investiční činnosti
– změny v pasivech (vyjma změny 

provozních KZ a změny zadrženého zisku) 
jsou CF z finanční činnosti



Odvození CF z rozvahy a 
výsledovky
• Dále:

– zisk po zdanění a odpisy jsou příjmem z 
provozní činnosti

– změna zadrženého zisku, snížená o zisk po 
zdanění běžného roku, je výdajem z 
finanční činnosti (např. na dividendy za 
minulé období)

– pořízení DHM a DNM se stanoví jako výdaj 
částky, jež se rovná součtu odpisů a změny 
DHM a DNM

– přírůstek nebo úbytek KFM se vyčíslí zvlášť



Odvození CF z rozvahy a 
výsledovky
• Zejména u větších korporací a dceřiných společností 

bývá třeba rozlišit krátkodobé závazky:
– finanční a provozní

• finanční KZ (např. závazky ke spřízněným osobám, kr.
část dl. úvěrů a dl. závazků) vznikají a zanikají vědomě
finanční činností, kam patří

• provozní KZ (např. závazky k dodavatelům) vznikají a 
zanikají spontánně v souvislosti s provozní činností, kam 
patří

– úročené a neúročené
• úročené jsou finanční KZ



Rozvaha ZOOT a.s.



Výkaz zisků a ztrát a 
přehled o změnách 
vlastního kapitálu 
ZOOT a.s.



Vztah CF k výkonnosti
• Hmotný výkon provozu podniku za určité období lze 

vyjádřit např. objemem hmotných výstupů či obratem 
obchodovaného zboží

• Hodnototvorný výkon provozu se vyjadřuje ziskem
• Čistý CF z provozní činnosti charakterizuje 

„penězotvorný“ výkon provozu
• Hmotnou výkonnost podniku vyjadřuje využití kapacit, 

jako produktivita na zaměstnance, obrat na jednotku 
prodejní plochy

• Zisková výkonnost je poměr ke kapitálovým vstupům 
(rentabilita)

• „Peněžní“ výkonnost podniku se určuje poměřením 
čistého CF z provozní činnosti k provozním příjmům



Poměrové ukazatele na bázi CF

cash likvidita =
čistý peněžní tok z provozní činnosti

provozní krátkodobé závazky

krytí provozních výdajů =
provozní příjmy
provozní výdaje

cash provozní výkonnost =
čistý peněžní tok z provozní činnosti

tržby

cash rentabilita VK =
čistý peněžní tok z provozní činnosti

vlastní kapitál

krytí čistých dluhů pen. toky =
čistý pen. tok z prov. činnosti
cizí zdroje − rezervy − KFM



Vybrané ukazatele z CF 
pro ZOOT a.s.

Ukazatele z cash flow Vzorec 2015 2016 2017
Cash flow solventnost CF z provozní činnosti / Cizí zdroje -0,41 -0,25 -0,20

Likvidita z cash flow CF z provozní činnosti / krátkodobé cizí 
zdroje -1,00 -0,68 -0,40

Cash flow úrokové krytí (CF z provozní činnosti + nákladové 
úroky * (1-t)) / (nákladové úroky * (1-t)) -14 -8 -6



Výhody analýzy CF
• V jednom balíčku jsou zahrnuty všechny toky, nejen provozní jako 

ve výsledovce, ale i toky ze změn položek v rozvaze
• Zaměření na příjmy a výdaje vyhovuje z hlediska analýzy finanční 

pozice (finančních rizik)
• Místo zisku, který budí nedůvěru, nastupuje Cash Flow Netto jako 

zdroj samofinancování (vnitřní potenciál tvorby peněžních 
prostředků)

• Zahrnuje v rámci výdajů ze zadrženého zisku i případné dividendy
• Ekonom bez účetní specializace chápe spíše příjmy a výdaje než 

výnosy a náklady
• Meziročně jsou výkyvy Cash Flow Netto menší než bývají u zisku
• Přírůstek zásob a pohledávek nezlepšuje ukazatel krátkodobé 

platební schopnosti



Nevýhody analýzy CF
• Ignorují potřebu časové shody mezi příjmy 

(inflows) a výdaji (outflows)
• Následné zjištění po uplynutí příliš dlouhého 

ročního období má malou cenu pro 
rozhodování

• Ani v peněžních tocích se nenajde nic z toho, 
co postrádáme ve výsledovce

• V provozní činnosti se rozpustí některé 
výdaje na výzkum a vývoj, propagaci, 
zvyšování kvalifikace

• Na analýzu CF si musejí lidé ještě zvykat



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků
• V kapitálových tocích hledáme odpovědi na některé 

klíčové otázky ohledně způsobu financování rozvoje 
podniku:
– Jaké peněžní prostředky byly použity při provozní 

činnosti?
– Jak byly použity prostředky vytvořené provozní 

činností (interní zdroje)?
– Jak bylo zabezpečeno splácení dluhů?
– Odkud byly čerpány prostředky pro investování?
– Co umožnilo pokračovat v pravidelném vyplácení 

dividend i při zhoršení výsledků hospodaření?
– Jak byly použity prostředky získané novou emisí 

akcií a dluhopisů?



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků
• Je třeba přeměnit přehled peněžních toků (CF) v 

bilanci zdrojů a užití finančních prostředků à příjmy a 
přírůstky umístit na stranu zdrojů, výdaje a úbytky na 
stranu užití

• Některé CF se v bilanci umístí ve zdrojích nebo užití 
až dle výsledného znaménka +/- po sloučení s jinými 
položkami:
– Cash Flow Netto (CFN) sdružuje zisk po zdanění, 

odpisy, změnu rezerv a změnu časového rozlišení
– oběžná aktiva sdružují zásoby, pohledávky a KFM



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků

(pokračování)
– pořízení DNM a DHM se odvodí ze součtu změny 

dl. nefinančního majetku a odpisů
– externí dl. zdroje finančních prostředků

sdružují změnu ZK a kapitálových fondů, změnu 
dl. závazků a změnu dl. bankovních úvěrů

– výdaje z titulu rozdělení zisku sdružují změnu 
položek VH za minulá období a za běžné účetní 
období, sníženou o zisk po zdanění za běžné 
období

• Každá položka (i sdružené položky) může být podle 
znaménka +/- zdrojem nebo užitím



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků

• Zdroje finančních prostředků se dělí na:
– interní à příjem CFN, úbytek OA, úbytek 

DNM, úbytek DFM, čistý příjem z investiční 
činnosti

– externí à přírůstek externích dl. zdrojů, 
přírůstek KBÚ, přírůstek KZ (provozních i 
finančních)



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků
• Užití finančních prostředků se člení podle 

činností:
– v provozní činnosti à výdaj CFN, 

přírůstek OA, úbytek KZ
– v investiční činnosti à čistý výdaj z 

investiční činnosti
– ve finanční činnosti à úbytek ZK a 

kapitálových fondů, úbytek externích dl. 
zdrojů, úbytek KBÚ, výdaj z titulu rozdělení 
zisku



Bilance zdrojů a užití trochu jinak (obilovin a 
řepky, aneb nejen finančních prostředků…)



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
horizontální úprava
Zdroje
1) Interní
+ Cash Flow Netto (kladné)
- úbytek oběžných aktiv
- úbytek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- úbytek dlouhodobého finančního majetku
2) Externí
Dlouhodobé externí zdroje Krátkodobé externí zdroje
+ zvýšení základního kapitálu + zvýšení krátkodobých úvěrů
+ zvýšení fondů ze zisku + zvýšení krátkodobých závazků
+ zvýšení dlouhodobých závazků
+ zvýšení dlouhodobých úvěrů zdroje celkem



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
horizontální úprava

Užití
v provozní činnosti ve finanční činnosti
- Cash Flow Netto (záporné) - snížení základního kapitálu
+ přírůstek oběžných aktiv - snížení fondů ze zisku
- úbytek krátkodobých závazků - snížení dlouhodobých závazků
v investiční činnosti - snížení dlouhodobých úvěrů
+ pořízení DHM a DNM - snížení krátkodobých úvěrů
+ přírůstek DFM - výdaje z rozdělení zisku

užití celkem



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
šachovnicová úprava
• Vzájemné vztahy mezi zdroji a užitím 

znázorňuje šachovnicové zobrazení, kde 
jsou horizontálně rozvedeny složky zdrojů 
finančních prostředků a vertikálně složky užití

Zdroje → Interní 
zdroje

Externí 
dl. zdroje KBÚ KZ

↓ Užití celk. 903 903 - - -
ve finanční činnosti 225 225 - - -
v investiční činnosti 260 260 - - -
v provozní činnosti 418 418 - - -



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
šachovnicová úprava
• Šachovnicová tabulka se vyplňuje shora po 

řádcích
• V každém řádku se postupuje zleva doprava, 

dokud se nepokryje veškeré užití v dané 
činnosti

• Zbylé zdroje se použijí o řádek níže atd.
• V jednotlivých polích lze identifikovat zdroj 

krytí určité části příslušného užití



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
šachovnicová úprava
• V provozní činnosti lze použít kterýkoli zdroj, i 

kr. závazky
• Provozní činnost je původcem interních zdrojů
• Interní zdroje by měly být zdrojem výdajů na 

dividendy a ostatní výdaje ze zadrženého zisku
• Interní zdroje jsou dále vhodné ke splácení 

dluhů, tedy na úbytky dl. externích zdrojů a kr.
bankovních úvěrů



Bilance zdrojů a užití 
finančních prostředků –
ukazatele

interní zdroje
užití ve Finanční činnosti

≥ 1

interní zdroje
výdaje ze zadrženého zisku

≥ 1

interní a dlouhodobé externí zdroje
užití ve Finanční a investiční činnosti

≥ 1



Děkuji za pozornost

Prostor pro Vaše dotazy…


