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2 Vertikální a horizontální analýza 
_____________________________________ 

 

Horizontální a vertikální analýzu někteří autoři řadí 

mezi elementární metody finanční analýzy např.  

(Růčková, 2019), či klíčové techniky např. (Bragg 

2017) nebo speciální metody užívané ve finanční 

analýze např. (Grünwald & Holečková, 2007) a 

nebo „jen“ jako další užitečné nástroje např. 

(Griffin, 2015). Bez ohledu na to, kam se 

v zatřídění horizontální a vertikální analýzy 

zařadíme, zjistíme, že horizontální a vertikální 

analýza je nezastupitelným nástrojem, který 

nám pomáhá interpretovat finanční výkazy, tj. 

pomocí nich provádíme úkony finanční analýzy. 

Pro odlehčení textu jsme si dovolili zkrátit označení 

nástroje jako „ho-ve analýza“. 

 

Je zajímavé, že absolventské (např. bakalářské a 

diplomové práce) studentů, které obsahují finanční 

analýzu, touto analýzu většinou textačně začínají. 

V praxi odborné práce, jako písemné výstupy 

významných poradenských společností či jiných 

kredibilních institucí, které nám jsou dostupné, 

uvedený nástroj využívají při interpretaci 

finančních výkazů analyzovaných subjektů. Je 

tomu nejspíše tak proto, že ho-ve analýza nám 

v zásadě bez dalších hlubších znalostí 

podnikových financí pomáhá: 

- objevit a porozumět trendům ve vývoji 

prezentovaných finančních údajů (např. ve 

statutárních finančních / účetních výkazech) 

- k rozboru jednotlivých dílčích finančních údajů 

(procentuální rozpady) 

 

Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza je zaměřena na absolutní 

porovnání jednotlivých položek účetních 

výkazů v čase. Zabývá se tedy časovými 

změnami. Výpočet je jednoduchý – vypočteme 

absolutní výši změny zájmového ukazatele (údaje) 

rozdílem v obdobích (např. letech, pololetích, 

měsících atp.), které nás zajímají:  

Tabulka 2-1: Horizontální analýza - absolutní výše 

změny finančního ukazatele: bezprostředně následující 

období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

= 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡

− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Kde: 

t = základní sledované období 

  t-1 = bezprostředně předcházející období 

 

Absolutní výše změny sledovaného (zájmového) 

finančního údaje nám odpovídá na otázku, jak se 

absolutně změnil daný údaj. Není nijak vyloučeno, 

že pro nás, jako finanční analytiky, může být 

zajímavé zjistit absolutní změnu sledovaného 

finančního údaje nikoliv po sobě bezprostředně 

následujícím údaji, nýbrž i za jiná, po sobě 

bezprostředně nenavazující období. 

Tabulka 2-2: Horizontální analýza - absolutní výše 

změny finančního ukazatele: bezprostředně 

nenásledující období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

= 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡

− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−𝑛 

Kde: 

t = základní sledované období 

t-n = bezprostředně nepředcházející období (při n 

> 1) 

 

Absolutní výše změny sledovaného (zájmového) 

finančního údaje pro nás může být z různých 

důvodů (a to zejména při finančním plánování, 

resp. při sestavení finančního plánu) rovněž 

podstatná, přičemž platí také výše uvedené, tedy 

to, že volba příslušného budoucího období nutně 

nemusí bezprostředně následovat. 

Tabulka 2-3: Horizontální analýza - absolutní výše 

změny finančního ukazatele: budoucí období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

= 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡+𝑛

− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 

Kde: 

t = základní sledované období 

t+n = (bez)prostředně nadcházející období 

 

Pokud jsou prezentovány závěry z finanční 

analýzy, je vždy dobré pro orientaci dodržovat 

časovou posloupnost. Můžeme se však setkat 

s tím, že v praxi někteří analytici provádí 

rozdílovou analýzu v jiné časové posloupnosti, tzn. 

že mohou své výsledky prezentovat tak, že otáčejí 

časovou posloupnost – setkat se takovým 
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postupem můžeme zejména při analýze finančního 

plánu. Při takové změně časové posloupnosti by 

však měla být pro uživatele závěrů finanční 

analýzy taková dílčí informace zdůrazněna (např. 

při textovém výstupu či písemné prezentaci). 

Tabulka 2-4: Horizontální analýza - absolutní výše 

změny finančního ukazatele: budoucí období – změna 

časové posloupnosti 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

= 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡

− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡+𝑛 

Kde: 

t = základní sledované období 

t+n = (bez)prostředně nadcházející období 

 

Horizontální analýzu je možné provést také 

v relativním vyjádření, tedy v procentech: 

Tabulka 2-5: Horizontální analýza – relativní vyjádření 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑣ýš𝑒 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡±𝑛

𝑥100 

Kde: 

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

 

Obě vyjádření mají smysl, avšak pouze 

v kombinaci nám podají informaci o signifikanci 

příslušné změny. Velká procentní změna 

v relativně malé položce může být méně důležitá 

než obdobná procentní změna u relativně velké 

rozdílové položky. 

 

Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza (někdy se uvádí procentuální 

rozpad či rozbor5) je vyjádřením jednotlivých 

položek finančních výkazů jako procentní podíl 

k jiné volně (smysluplně) zvolené veličině 

(obvykle nejvyšší agregované položce jako jsou 

aktiva, pasiva, tržby nebo celkové výnosy, celkové 

náklady), která pak činí 100 %, tj. je součtem 

příslušných vertikálně analyzovaných finančních 

veličin. Vertikální analýza na rozdíl od 

horizontální je analýzou provedenou v rámci 

jednoho období, např. roku (u horizontální 

analýzy potřebujeme logicky finanční údaje 

alespoň za dvě – stejně dlouhá období). Není tím 

však nijak vyloučeno porovnání procentních 

výsledků v čase (ba naopak je to preferováno). 

Vertikální analýzu bychom mohli označit jako 

pohled „zespoda nahoru a shora dolů“.  

Při analýze aktiv rozvahy vertikální analýza 

odpovídá na otázky, kolik procent z celkových 

aktiv činí jednotlivé skupiny majetku (nehmotná 

aktiva, hmotná aktiva, oběžná aktiva, příp. časové 

rozlišení). Agregované položky můžeme případně 

odstupňovat, zajímá-li nás větší detail. Můžeme 

např. zjišťovat kolik procent hmotných aktiv činí 

nemovité a movité věci, kolik procent oběžného 

majetku činí každá jeho jednotlivá složka 

(krátkodobé pohledávky, zásoby) atp. Můžeme 

pokračovat až na jednotlivé položky aktiv a 

zjišťovat např. kolik procent zásob činí materiál, 

nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží 

(viz. schéma níže). 

 

Schéma 2-1: Vertikální rozpad aktiv 

 
5 srov. např. (Knápková, et al., 2017) nebo (Bragg, 2017) 
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Zdroj: vlastní schéma

Při analýze pasiv rozvahy vertikální analýza 

odpovídá na otázky, kolik procent z celkových 

pasiv činí jednotlivé skupiny zdrojů financování 

(vlastní kapitál, cizí zdroje, případně časové 

rozlišení pasivní). Stejně jako u aktiv můžeme 

analýzu provést hlouběji, např. kolik procent 

vlastního kapitálu tvoří základní kapitál, kapitálové 

fondy, výsledek hospodaření, nerozdělený 

výsledek hospodaření. Můžeme tedy pokračovat 

až na jednotlivé položky zdrojů financování (viz. 

schéma níže).

 

Schéma 2-2: Vertikální rozpad pasiv 

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý 
nehmotný majetek

Nehmotné výsledky  
vývoje

Ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dl. nehmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy, 
nedokončený dl. 
nehm. majetek

Dlouhodobý hmotný 
majetek

Pozemky a stavby

Hmotné movité věci

Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku

Ostatní dl. hmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy, 
nedokončený dl. hm. 

majetek

Dlouhodobý finanční 
majetek

Podíly - ovládaná 
nebo ovládají osoba

Zápůjčky a úvěry -
ovládaná nebo 

ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčky a úvěry -
podstatný vliv

Ost. dlouh. cenné 
papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry -
ostatní

Ost. dl. fin. majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Materiál

Nedokončená výroba

Výrobky a zboží

Mladá zvířata

Poskytutné zálohy na 
zboží

Pohledávky

Dlouhodobé 
pohledávky

Krátkodobé 
pohledávky

Krátkodobý finanční 
majetek

Podíly - ovládaná 
nebo ovládající osoba

Ostatní kr. fin. 
majetek

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky v 
pokladně

Peněžní prostředky na 
účetech

Časové rozlišení 
aktivní

Náklady přístích 
období

komplexní náklady 
přístích období

Příjmy příštích 
období
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Zdroj: vlastní schéma

Mezi časté agregované položky patří také položky, 

které nejsou z rozvahy přímo viditelné a musí být 

nejdříve vypočteny (jedná se o absolutní 

ukazatele) - typickým zástupcem takové 

dopočtené agregované položky je (čistý) pracovní 

kapitál nebo čistý dluh.  

 

Při analýze výnosů výsledovky vertikální 

analýza odpovídá na otázky, kolik procent 

z celkových výnosů činí jeho jednotlivé složky. 

Případně můžeme stejně jako u dílčích 

agregovaných položek v rozvaze provést 

detailnější analýzu např. se zaměřením na 

celkové tržby (příp. celkový obrat) (viz. schéma 

níže). Při této příležitosti je dobré navnímat, že svět 

rozlišuje tržby (angl. „sales“) a celkové výnosy 

(angl. „turnover“). V ČR se historicky vžil termín 

„obrat“ nebo „celkový obrat“, který je ekvivalentem 

angl. „turnover“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2-3: Vertikální rozpad výnosů 

 

Pasiva

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál

Vlastní podíly (-)

Změny 
základního 

kapitálu

Ážio a kapitálové 
fondy

Ážio

Kapitálové fondy

Fondy ze zisku

Ostatní rezervní 
fondy

Statutární a 
ostatní fondy

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazená 
ztráta minulých 

let

Jiný výsledek 
min. let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního období

Rozhodnuto o 
zálohové výplatě 
podílu na zisku

Cizí zdroje

Rezervy

Rezerva na 
důchody a 

podobné závazky

Rezerva na daň z 
příjmů

Rezervy podle 
zvl. práv. 
předpisů

Ostatní rezervy

Závazky

Dlouhodobé 
závazky

Vydané dluhopisy

Závazky k 
úvěrovým 
institucím

Dl. přijaté zálohy

Záv. z obch. 
vztahů

Závazky -
ovládaná nebo 

ovl. osoba

Závazky -
podstatný vliv

Odložený daňový 
závazek

Závazky - ostatní

Krátkodobé 
závazky

Vydané dluhopisy

Závazky k 
úvěrovým 
institucíím

Kr. přijaté zálohy

Závazky z obch. 
vztahů

Kr. směnky k 
úhradě

Závazky -
ovládaná nebo 

ovl. osoba

Závazky -
podstatný vliv

Závazky - ostatní

Časové rozlišení 
pasivní

Výdaje příštích 
období

Výnosy příštích 
období
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Zdroj: vlastní schéma

Při analýze nákladů výsledovky vertikální 

analýza odpovídá na otázky, kolik procent 

z celkových nákladů činí jeho jednotlivé složky. 

Případně můžeme stejně jako u dílčích 

agregovaných položek v rozvaze provést 

detailnější analýzu např. se zaměřením na fixní a 

variabilní náklady6, finanční a manažerské (k tomu 

více např. (Král & kolektiv, 2018), daňové a 

nedaňové atd. 

 

Schéma 2-4: Vertikální rozpad druhově členěných nákladů 

 

 
6 Taková analýza je pro externího zpracovatele finanční analýzy 

obtížná zejména v případech, kdy společnost vykazuje 

výsledovku v druhovém členění. Druhové členění nákladů až na 

výjimky (např. odpisy při prezentované rovnoměrné odpisové 

politice) neumožňuje zjištění, které z nákladů jsou ve vztahu 

k danému účetnímu období fixní a které variabilní. 

Celkové výnosy

Provozní výnosy

Celkové tržby 
(celkový obrat)

Tržby z prodeje 
výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží

Ostatní provozní 
výnosy

Tržby z prodaného 
dlouhodobého 

majetku

Tržby z prodaného 
materiálu

Finanční výnosy

Výnosy z 
dlouhodobého 

finančního majetku -
podíly

Výnosy z ost. dl. fin. 
majetku

Výnosové úroky a 
podobné výnosy

Ostatní finanční 
výnosy

Celkové 
náklady

Provozní 
náklady

Výkonová 
spotřeba

Náklady na 
prodané zboží

Spotřeba 
materiálu a 

energie

Služby

Změna stavu 
zásob a 
aktivace

Osobní 
náklady

Mzdové 
náklady

Náklady na 
sociální 

zabezpečení, 
zdravotní 
pojištění a 

ostatní 
náklady

Náklady na 
sociální a 
zdravotní 
pojištění

Ostatní 
náklady

Úpravy 
hodnot v 
provozní 
činnosti 
(odpisy)

"Odpisy" 
dlouhodobéh

o 
nehmotného 
a hmotného 

majetku

Trvalé

Dočasné

"Odpisy" 
zásob

"Odpisy" 
pohledávek

Ostatní 
provozní 
náklady

Zůstatková 
cena 

prodaného dl. 
majetku

Prodaný 
materiál

Daně a 
poplatky

Rezervy v 
provozní 
oblasti

Jiné provozní 
náklady

Finační 
náklady

Náklady 
vynaložené 
na prodané 

podíly

Náklady 
související s 

ostatním 
finančním 
majetkem

Úpravy 
hodnot a 

rezervy ve 
finanční 
oblasti

Nákladové 
úroky a 

podobné 
náklady

Ovládaná 
nebo 

ovládající 
osoba

Ostatní 

Ostatní 
finanční 
náklady

Daň z přjmů

Splatná

Odložená
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Zdroj: vlastní schéma

 

V rámci vertikální analýzy výsledovky je vhodné 

mít rovněž přehled o tom, kolik procent 

z celkového zisku činí jeho jednotlivé položky. 

Formálně můžeme vycházet, resp. využít tyto 

položky celkového zisku: 

i) výsledek hospodaření před zdaněním 

ii) provozní výsledek hospodaření 

iii) finanční výsledek hospodaření 

 

Schéma 2-5: Vertikální rozpad celkového zisku 

 

 

Zdroj: vlastní schéma

Blíže praktickému využití je vhodné využít také 

výpočet obchodní marže7 (jedná se o rozdíl mezi 

Tržbami za prodej zboží a Náklady vynaložené na 

prodané zboží) a výkonové marže8 (jedná se o 

rozdíl vše provozních výnosů bez tržeb za prodané 

zboží a všech provozních nákladů bez nákladů 

vynaložených na prodané zboží). 

 

Při analýze peněžních toků vertikální analýza 

odpovídá na otázky, kolik procent z celkových 

peněžních toků činí jeho jednotlivé složky (viz 

schéma níže).

 

Schéma 2-6: Vertikální rozpad celkových peněžních toků 

 
7 Od roku 2016 již tato položka není součástí vzorového členění 

výsledovky v druhém členění.  

8 Tato položka není a nebyla součástí vzorového členění 

výsledovky v druhém členění. 

Výsledek 
hospodaření po 

zdanění

Výsledek 
hospodaření 

před zdaněním

Provozní 
výsledek 

hospodaření

Obchodní marže

Výkonová marže

Finanční výsldek 
hospodaření

Daň z příjmů
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Zdroj: vlastní schéma

 

Závěr 

 

Obecně lze ho-ve analýzu aplikovat na jakékoliv 

finanční údaje. Nejčastěji pak na údaje uvedené 

v rozvaze (rozvahové položky), položky nákladů a 

výnosů, potažmo položky výkazu cash flow. Stejně 

tak můžeme analyzovat interní informace, jako 

jsou výstupy z manažerského účetnictví či dalších 

informačních okruhů analyzovaného subjektu. 

Výstupy z ho-ve analýzy je vhodné prezentovat 

např. grafy (u horizontální analýzy např. 

sloupcovými či spojnicovými grafy a u vertikální 

analýzy např. koláčovými grafy). Není ustálené 

pravidlo, zda prezentovat výsledky od historie po 

současnost nebo opačně (viz výše uvedené 

otočení časové posloupnosti), proto příslušné 

grafy či tabulky musí obsahovat označení 

příslušných období, kterých se výstupy týkají. 

Nadto je více než vhodné zvolený postup zachovat 

v celé prezentaci finanční analýzy. 

 

Vyhodnocení výsledků horizontální analýzy a 

vertikální analýze se pak neobejde bez využití 

delších časových řad a zejména prostorovým 

porovnáním (tj. porovnáním s konkurencí nebo s 

celých příslušným odvětvím). Delší časové řady 

odhalí trendy. Pouhé dvouleté srovnání nám bez 

dalšího mnoho informací nepřinese. Zjistíme-li 

relativně stabilní trendy ve vývoji finančních údajů, 

máme tímto k dispozici vhodný argument (v 

kombinaci s mnoha dalšími) pro odhad budoucího 

vývoje finančních údajů využitelných pro sestavení 

finančního plánu. 

 

 

 

Čisté zvýšení resp. 
snížení peněžních 

prostředků

Peněžní toky z hlavní 
výdělečné činnosti 

(provozní část)

Zisk

Úprava o nepeněžní 
operace

Změna stavu 
nepeněžních složek 
pracovního kapitálu

(-) Vyplacené úroky s 
výjimkou úroků 

zahrnovaných do 
ocenění dl. majetku

(+) Přijaté úroky

(-) zaplacená daň z 
příjmů a za doměrky

(+) Přijaté dividendy 
a podíly na zisku

Peněžní tok z 
investiční činnosti

Výdaje spojené s 
nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje 
stálých aktiv

Zápůjčky a úvěry 
spřízněným osobám

Peněžní toky z 
finančních činností

Dopady změn dl., 
popř. kr. závazků

Dopady změny 
vlastního kapitálu


