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6 Prostorová analýza, 
mezipodnikové srovnání 

_____________________________________ 
 
 
V této kapitole se zaměříme na využití informací o 
odvětvových ukazatelích, resp. prostorové 
analýze, která nám umožňuje ucelenější obraz o 
finanční situaci a pozici podniku, a díky které 
bychom měli být schopni lépe posoudit, zda 
hodnota finančního ukazatele analyzovaného 
podniku je neobvykle nízká či vysoká.  
 
Pod pojmem prostorová analýza (angl. „peer 
group analysis“) se rozumí ve finanční analýze 
mezipodnikové srovnání v prostoru a čase, 
prostorovou analýzu lze též označit jako 
komparativní analýzu. V souladu s cíli finanční 
analýzy se provádí srovnání finančních ukazatelů 
ve skupině vybraných společností. Obvykle se 
jedná o porovnání hodnot finančních ukazatelů 
jedné společnosti se srovnatelnou konkurencí58. 
Prostorová analýza umožňuje zařadit 
analyzovanou společnost do souboru 
ostatních, a tím odstranit izolované chápání 
jejích hodnot finančních ukazatelů a celkově 
zvýšit vypovídací schopnost finanční analýzy.  
 
Při hodnocení finančních ukazatelů se vždy nutně 
dostáváme do situace, kdy volíme srovnávací bázi, 
neboť finanční ukazatele samy o sobě mají jen 
minimální vypovídací schopnost, a tak je pro 
účely finanční analýzy porovnáváme s jinými 
hodnotami, abychom zjistili, zda vypočtená 
hodnota ukazatele je nízká či vysoká, zda její vývoj 
je co do cílů finanční analýzy pozitivní či negativní.  
Jakékoliv porovnávání je však nutné provádět 
kriticky, neboť každá skupina hodnot a jejich výběr 
poskytuje specifickou interpretaci.  
 

 
58 Pokud by to odpovídalo účelu finanční analýzy, lze si pod 
prostorovou analýzou představit i srovnání jen dvou společností 
mezi sebou, anebo naopak dvou skupin společností mezi 
sebou. Zároveň je možné prostorovou analýzu užít i pro 
srovnání jiných než konkurenčních společností. To však 
obvykle nebývá cílem finanční analýzy. Jelikož námi 
popisovaný postup při provádění prostorové analýzy je 
aplikovatelný jak pro jednotlivé společnosti, tak i pro skupiny 

Prostorovou analýzu je pak možno brát jako jedno 
z možných porovnání. Srovnávacími bázemi 
mohou být59: 

- Obecně doporučované hodnoty – jedná 
se o dříve doporučovaný základ pro 
analýzu finanční pozice. Některá (většina) 
odvětví však mohou být natolik specifická 
hodnotami finančních ukazatelů, že jejich 
odchýlení od obecně doporučovaných 
hodnot není možné interpretovat pozitivně 
či negativně, a tudíž užití obecně 
doporučovaných hodnot je velmi omezené 
 

- Zkušenosti – mohou vycházet i z obecně 
doporučovaných hodnot. Předpokládá se, 
že dobře orientovaný analytik již má cit pro 
správné posouzení hodnot a vztahů mezi 
finančními ukazateli, a tak má vlastní 
představu, jaké hodnoty by měly být ve 
vybraném odvětví obvyklé. Jelikož ale 
tento způsob posuzování hodnot 
finančních ukazatelů není 
přezkoumatelný, je nutné ho brát spíše 
jako orientační.  

 
- Historické hodnoty – analýza změn 

hodnot finančních ukazatelů a trendů v 
čase60 vypovídá o zlepšení či zhoršení 
finančních ukazatelů, ideální je pak 
hodnocení provádět v kontextu s cíli 
podniku. Při interpretaci je nutné u 
každého ukazatele individuálně rozlišit, 
zda je u něho žádoucí zvýšení, anebo 
naopak snížení.  
 

- Cíle společnosti – samotný podnik a jeho 
vedení mají přístup k nejpodrobnějším 
informacím o hospodaření, které řídí 
v souladu se stanovenými cíli. Tato 
srovnávací báze je sama o sobě omezena 
pouze na zhodnocení, zda je cílů 
dosaženo. V kontextu dalších 

společností bez ohledu na to, zda si jsou vybrané společnosti 
konkurenční, anebo nikoliv, popíšeme prostorovou analýzu tak, 
jak je nejběžněji užívána, tedy jako mezipodnikové srovnání 
mezi jednou společností a skupinou konkurenčních společností. 
59 K tomu viz např. kapitola IAS 1 Prezentace finančních výkazů 
v praktickém průvodci IFRS od Světové banky (Greuning, et al., 
2011). 
60 V případě finančních výkazů se jedná o horizontální analýzu. 
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srovnávacích bází však může analytikovi 
poskytnout ucelený obraz o hospodaření 
podniku a zdůvodnit některé odlišnosti. 
Informace o plánované expanzi tak může 
opodstatnit např. vyšší zadlužení a 
zdánlivě zbytečně vysoký objem držených 
peněžních prostředků. 

- Vývoj ekonomiky – při finanční analýze 
může být nápomocné posuzovat finanční 
výkazy a výkonnost podniku v kontextu 
ekonomiky, tj. v kontextu relevantního 
prostředí (v geograficky širším či užším 
pojetí). Obecně totiž není problém být 
ziskový a růst ve chvíli, kdy roste celé 
hospodářství. V době recese však bývá 
udržení ziskovosti mnohem náročnější. 
 

- Odvětvové ukazatele61 - hodnoty typické 
pro odvětví je možné zjistit v odborných 
publikacích, častěji však dochází k jejich 
přebrání z odborných databází, kde jsou i 
zdrojová data, a tak je možné si tyto 
ukazatele i samostatně spočítat. Vlastní 
výpočet umožňuje zároveň i větší 
individualizaci výběru porovnávané 
skupiny, např. za úzce vymezenou 
srovnatelnou konkurenci. Právě využitím 
odvětvových ukazatelů a způsobem jejich 
výpočtu se zabývá prostorová analýza. Při 
interpretaci je nutno zvážit specifika 
odvětví, neboť některé ukazatele mohou 
v konkrétních případech zcela ztratit 
význam – např. u výrobce elektřiny bude 
mít zkoumání doby obratu výrobků 
mnohem menší význam než u jiných 
výrobců, neboť elektrárna svůj produkt 
(elektřinu) nemůže (prozatím) efektivně 
skladovat. 
 

Cíle finanční analýzy spolu s datovou dostupností 
předurčují způsob, jakým finanční analytik bude 
moci přistupovat k definici srovnatelné konkurence 
a způsobu provedení vlastní analýzy včetně 
argumentace při hodnocení. 
 

 
61 Srov. s (Greuning, et al., 2011), který používá např. pojem 
„industry norms“, což lze přeložit jako odvětvové normy.  
 

Dobře provedená prostorová analýza finančnímu 
analytikovi umožní určit, jak si stojí vybraný podnik 
v porovnání s (relevantní) konkurencí. Při detailní 
prostorové analýze by měl finanční analytik 
identifikovat klíčové faktory, v nichž se liší 
analyzovaná společnost od konkurence, a zjištěné 
rozdíly zdůvodnit. Zdůvodnění rozdílů pak slouží 
jako podklad k dalšímu rozhodování v souladu s 
účelem prováděné finanční analýzy, ať již se jedná 
např. o změnu způsobu hospodaření společnosti v 
případě interního užití managementem podniku, 
anebo např. o rozhodnutí investovat v případě 
externího uživatele finanční analýzy.  
 
Obecný postup prostorové analýzy shrneme do 
pěti základních kroků: 
 

- Stanovení účelu a cíle finanční analýzy. 
- Definice srovnatelné konkurence. 
- Sběr dat, základní statistická analýza 

souboru srovnatelné konkurence. 
Případné další úpravy seznamu 
srovnatelné konkurence. 

- Volba vhodných nástrojů a provedení 
porovnání. 

- Interpretace výsledků prostorové analýzy. 
 
Definice srovnatelné konkurence („peer group“) 
 
Výsledek prostorové analýzy obecně říká, jak si 
vede průměrná společnost ve srovnání s vybranou 
skupinou společností. Pokud je touto skupinou 
srovnatelná konkurence, pak lze interpretaci 
výsledku pozměnit např. na zjištění, jak by si 
analyzovaná společnost mohla vést, pokud by bylo 
její hospodaření průměrné62 v rámci souboru 
konkurenčních podniků, a zároveň zda jsou její 
finanční ukazatele z pohledu uživatele finanční 
analýzy výborné, dobré, průměrné či snad přímo 
špatné (resp. dle slovníku daného finančního 
analytika i jinak kvalitativně hodnocené). 
 
Někteří analytici mohou namítat, že srovnatelná 
konkurence neexistuje, neboť pro své odlišnosti 
vnitřního a vnějšího prostředí podniku není možné 

62 Pokud bychom byli doslovní, museli bychom v závislosti na 
použitém statistickém nástroji, resp. vybrané střední hodnotě 
hovořit o průměrném, mediánovém či modálním hospodaření. 
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nalézt dva stejné podniky63. Cílem prostorové 
analýzy však není hledání totožných podniků. 
Ostatně striktně vzato si lze jen těžko představit, že 
by dva zcela totožné podniky mohly vzniknout a 
dále existovat. Navíc porovnávat dva totožné 
podniky ztrácí smysl. To se však netýká 
srovnatelné konkurence, která připouští existenci 
rozdílů mezi společnostmi. Právě identifikace a 
zkoumání rozdílů může přinést dodatečné 
informace při pohledu na hospodaření podniku. 
 
Srovnatelnou konkurencí jsou pro 
analyzovanou společnost takové podniky, 
které jsou vystaveny podobným rizikům a 
příležitostem. Těmito riziky a příležitostmi se 
rozumí taková rizika a příležitosti, při jejichž 
nezohlednění by finanční analytik došel k 
významně odlišným výsledkům.  
 
Při definování srovnatelné konkurence a celkově 
provádění prostorové analýzy se lze inspirovat 
i z oficiálních materiálů renomovaných organizací, 
které mohou mít povahu závazného či 
doporučovaného standardu. Takovým je například 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy64, v jejíž třetí 
kapitole je popsána srovnávací analýza65. 
Přestože se směrnice týká převodních cen66, 
popisovaná srovnávací analýza má obdobný 
význam jako prostorová analýza ve finanční 
analýze, a tak lze z řady postupů vycházet. Dle 
OECD (2107) by úpravy srovnatelnosti měly být 
vždy zváženy, pokud se očekává, že tyto úpravy 
zvýší spolehlivost výsledků. Úpravy je vhodné 
provádět pouze u rozdílů, které budou mít 
podstatný dopad na srovnání. 
 
Ačkoliv kritéria výběru srovnatelné konkurence 
nejsou pevně daná, v praxi se užívá několik kritérií, 
která by finanční analytik při výběru dat měl vždy 
zohlednit. Definování srovnatelné konkurence 
nebo též porovnávané skupiny by mělo vycházet 
ze seznamu společností působících na 
relevantním trhu. Mezi základní kritéria při výběru 

 
63 Např. každý z prodejců ovoce na témže ovocném trhu může 
dosahovat jiných finančních výsledků kvůli mikrolokalitě stánku, 
cenotvorbě, aranžmá ovoce, zákaznickému přístupu a dalším 
faktorům. 
64 (OECD, 2017) 

srovnatelné konkurence patří následující 
kvalitativní a kvantitativní kritéria: 
 
- Stejná činnost podnikání, která by měla 

determinovat i podobný způsob podnikání. 
 

- Čas a prostor, jakožto zastupující faktor 
makroekonomického prostředí. Jedná se o dvě 
základní proměnné, jejichž nezohlednění bez 
dalšího zdůvodnění je chybou finančního 
analytika, neboť vnější podmínky se mění v 
závislosti na času i prostoru. Ostatně investory 
požadovaná výnosnost se mění v čase i mezi 
jednotlivými zeměmi.  

§ To odpovídá např. situaci, kdy se v době 
hospodářské krize dostávají do ztráty i 
jinak ziskové společnosti. Při komparaci 
je nutné si dát pozor i na zdánlivě shodné 
vymezení času. Obvykle jsou 
vypočtena data za období jednoho 
roku, avšak v odborných databázích a 
jiných dalších zdrojích dat je možné 
se setkat s tokovými ukazateli, a z 
nich vypočtenými poměrovými 
ukazateli, za kratší i delší období, než 
je 12 po sobě jdoucích měsíců. Taková 
data jsou bez dalších úprav 
neporovnatelná67. Porovnávat data za 
různá období vede ke zkreslení. K tomu 
může nastat i zdánlivě omylem, když 
analytik použije období označené jako 
„poslední dostupné období“, které však 
neznamená „poslední období (rok)“. Při 
přebírání dat z databáze je vhodné zadat 
přímo konkrétní období, za něž 
potřebujeme data.  

§ Základním prostorovým 
vymezením při výběru srovnatelné 
konkurence je obvykle stát. 
Podnikání v různých státech s 
sebou přirozeně nese mimo jiné 
faktory odlišné právní a daňové 
prostředí.  Např. dva podniky se 
stejnou výkonností ve dvou 

65 V originále „comparability analysis“ 
66 Též se můžeme setkat s českým pojmem transferové ceny.  
67 Data je sice možné alikvotně upravit na ekvivalent 12 měsíců, 
pokud jsou však data ovlivněna sezónností, tak může být 
výsledek úprav stále významně zkreslený. 
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různých státech z důvodu 
odlišného zdanění nutně 
dosáhnou odlišného čistého zisku. 
Náročnost vstupu na trh jiného 
státu je obvykle i pro většinu 
společností přirozenou bariérou, 
která pomáhá vymezit relevantní 
trh. Z pohledu investorů zároveň 
trhy jednotlivých zemí představují 
odlišné riziko, a tak mají investoři i 
jiné požadavky na výnosnost své 
investice (společnosti) v různých 
zemích. Při prostorové analýze 
však můžeme uvažovat i menší 
regionální trhy, jako např. kraj či 
město.  
 

- Velikost podniku není kritériem, které by 
mělo nastavenou přesnou hranici, která by 
určila další postup. Ostatně není ani pevně 
dané, pomocí jakého kritéria určit velikost 
podniku – nejčastěji jsou podniky třízeny 
dle tržeb či bilanční sumy (účetní hodnoty 
aktiv), popřípadě počtu zaměstnanců. 
Zatímco kritérium tržeb představuje pozici 
na trhu, kritérium bilanční sumy v sobě 
zrcadlí i strategii podniku ohledně 
vlastnění provozně nutných aktiv68. 
Definování srovnatelné skupiny je tak na 
citu / zkušenosti analytika, který 
prostorovou analýzu provádí. Větší 
společnosti by měly být obecně stabilnější, 
a tak by mezi jejich finančními ukazateli 
měla být menší heterogenita než mezi 
menšími společnostmi.  
Velikost podniku pomáhá nepřímo zpřesnit 
předmět a způsob podnikání. Za příklad 
můžeme uvést odvětví zdravotní péče (s 
kódem NACE69 86), kde lze již dopředu 
očekávat, že ty nejmenší a malé podniky 
budou ordinace s jedinou specializací 

 
68 Např. vlastnění výrobní haly, kancelářských prostor, aut aj., 
namísto pronájmu či leasingu. 
69 NACE je zkratka z francouzského Nomenclature statistique 
des activités économiques dans la Communauté européenne a 
jedná se o statistickou klasifikaci ekonomických činností 
vydávanou Evropskou komisí. Někdy je zkratka NACE ještě 
doplněna o předponu odpovídající státu, v němž jsou data 
sbírána, pro Česko se jedná o CZ-NACE. Klasifikace NACE 
vychází z klasifikace ISIC vydávanou OSN. V odborných 

pronajímající si prostor, zatímco velké 
podniky budou zahrnovat více specializací 
a pravděpodobně budou i vlastnit objekt, 
v němž je činnost vykonávána (např. 
nemocnice, polikliniky), což bude mít vliv 
na větší rozsah držených aktiv, a tedy nižší 
rentabilitu aktiv. 

 
Často definování srovnatelné konkurence skončí u 
třech výše uvedených bodů, což může vést 
k opominutí některých dalších kritérií, která mohou 
mít v důsledku významný vliv na závěr prostorové 
analýzy. Volbu dalších kritérií je nutno provádět 
v souladu s cíli finanční analýzy70. Z ostatních 
méně častých kritérií uveďme: 
 

- Specifická kritéria vlastní konkrétnímu 
analyzovanému podniku, která pomohou zúžit 
výběr srovnatelné konkurence – 
z kvantitativních kritérií to může být např. 
podíl tržeb z exportu, podíl držených zásob aj. 

 
- Mimořádné okolnosti – jak pro prostorovou 

analýzu podniků, tak i pro srovnávací analýzu 
transferových cen (viz OECD, 2017) nejsou 
pro běžné podniky srovnatelné údaje 
o společnostech v mimořádně zvláštní situaci, 
jako jsou start-upy či společnosti v likvidaci a 
konkurzu. U takových společností lze 
předpokládat, že se jejich rizika a 
hospodaření významně liší od již zavedených 
společností.  
 

- Další kritéria – při hledání srovnatelné 
konkurence není objem kritérií nijak omezen, 
a tak může analytik přidávat další a další 
kritéria, pokud vedou ke zpřesnění výsledku. 
Mezi další kritéria můžeme zařadit např. 
odstranění společností z výběrů kvůli jejich 
extrémním hodnotám.  

 

databázích jsou používány i další klasifikace, jako např. SIC či 
NAICS. Jelikož nejsou jednotlivé klasifikace totožné, i samotná 
volba klasifikace má vliv na konečný výsledek.  
70 Směrnice OECD (2017) připouští při výběru srovnatelných 
údajů i méně specifický výběr, jakožto pragmatické řešení ve 
chvíli, kdy je objem srovnatelných údajů velmi omezený. Takový 
postup najde své opodstatnění i ve finanční analýze, např. šířeji 
vymezeným odvětvím. 
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Nejen u výše uvedených kritérií, ale i u jakýchkoliv 
dalších, které finanční analytik zvolí, platí, že by 
kritéria měla primárně splňovat analyzovaná 
společnost71. Obecně pak uvážená změna kritérií, 
která vede k významné změně středních hodnot ve 
srovnávané skupině, by měla vést ke zpřesnění 
výsledků prostorové analýzy. 
  
Při hledání srovnatelné konkurence je možno 
postupovat hromadným výběrem, individuálním 
výběrem, ale i kombinací těchto dvou způsobů. 
 

- Hromadný výběr vychází z minima kritérií, 
kterými jsou obvykle prostor, čas a kód 
odvětví. Takový výběr můžeme získat 
z odborných databází, z nichž po zadání 
kritérií72 získáme požadovaný výstup. Např. 
pokud bychom hledali srovnatelnou 
konkurenci pro společnost ČEZ, a.s., vybrali 
bychom společnosti zařazené do téhož 
odvětví jako ČEZ, a.s. (NACE 35.11 Výroba 
elektřiny) a v závislosti na účelu finanční 
analýzy např. s daty pro rok 2020 a země 
Evropské unie.  
 
Ačkoliv je hromadný výběr nejjednodušším a 
nejrychlejším postupem, skrývá velké 
omezení ve vymezení dle zvolené klasifikace. 
Zařazení do odvětví je deklaratorní a v praxi 
nemusí vždy odpovídat reálné činnosti 
podniku. Navíc primární zařazení je dle udané 
hlavní činnosti73, takže podniky věnující se 
více činnostem nemusí být při této strategii 
vyhledávání nalezeny, i kdyby měly třeba na 
relevantním trhu majoritní podíl. 
 
Odborné databáze74 poskytující již vypočtené 
finanční ukazatele obvykle umožňují spočtení 
i průměru či mediánu za vybrané podniky. 
Takový ukazatel je označován jako 
„odvětvový ukazatel“. Samotný odvětvový 

 
71 Nicméně při finanční analýze finančního plánu pro scénáře 
typu „co se stane, když zdvojnásobíme tržby“ se může stát 
srovnatelnou konkurencí už jiná skupina podniků. 
72 V praxi se můžeme setkat s označením „vyhledávací 
strategie“. Pro budoucí přezkoumatelnost výsledků je vhodné si 
vyhledávací strategii uložit.  
73 Některé databáze umožňují vyhledávat i dle vedlejší činnosti. 

ukazatel bez vstupních dat neumožňuje 
vlastní podrobnější pohled na data a může 
skrývat zkreslení75 z důvodu nevhodného 
výběru a extrémních hodnot. Pokud je 
k dispozici pouze odvětvový ukazatel, je třeba 
kriticky zhodnotit metodologii jeho stanovení, 
a tedy i rizika spojená s jeho intepretací. 
 

- Individuální výběr se neobejde bez znalosti 
trhu. Jedná se o výběr konkrétních 
společností, kterému předchází rešerše trhu. I 
přes svoji pracnost není zaručeno, že nebude 
některý konkurent opomenut. Typickým 
příkladem čistě individuálního výběru je 
sestavení seznamu konkurentů na základě 
informace o tom, s kterými konkurenty se 
analyzovaný podnik střetává při soutěžení 
(veřejných) zakázek. 
 

- Kombinace hromadného a individuálního 
výběru, nebo též ruční třízení, umožňuje 
komplexně pokrýt široké spektrum faktorů při 
výběru srovnatelné konkurence. Hromadný 
výběr provedeme kriticky v souladu se 
znalostmi poměrů na relevantním trhu a 
analyzovaného podniku. Dále díky znalosti 
hlavních hráčů na relevantním trhu 
verifikujeme, zda není výstup z hromadného 
výběru zkreslen nezahrnutím lídrů na trhu. 
Hromadný výběr můžeme doplňovat o 
konkrétní podniky a další skupiny společností 
(např. dle vedlejší činnosti) a zároveň z něho 
odstraňovat nerelevantní podniky (např. 
kontrolou činnosti každého podniku).  

 
Ruční třízení se doporučuje zejména 
v případě méně početného seznamu 
srovnatelné konkurence a u úzce zaměřených 
podniků, kdy je větší riziko, že odchylky76 
v předmětu podnikání budou mít zásadní vliv 
na závěry prostorové analýzy. 

74 Zdrojem finančních ukazatelů či přímo surových dat jsou 
odborné databáze jako např. Albertina, Amadeus, TP Catalyst, 
Bloomberg, EIKON Reuters aj.  
75 Zejména v případě průměru, pokud soubor dat zahrnuje i 
extrémní hodnoty. Podrobněji specifika užití základních 
statistických nástrojů uvádíme v následující kapitole. 
76 Může se jednat jak o chybné zařazení dle klasifikace odvětví 
(zcela odlišný předmět podnikání), tak i o podnikání s širším 
spektrem produktů a zboží o různé ziskové marži. 
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Základní statistické nástroje 
 
Pokud by představovala prostorová analýza ve 
finanční analýze pouze porovnání dvou 
společností, pak je po jejich výběru další postup 
poměrně jasný – přistoupili bychom k porovnávání 
hodnot jednotlivých ukazatelů a hledání příčin 
rozdílu těchto konkrétních hodnot. Jakmile však 
porovnávaná skupina čítá více podniků, stává 
se nutností pro snazší interpretaci přistoupit ke 
statistickému zkoumání.  
 
Pokud to však rozsah a povaha dat umožní, je 
vhodné nerezignovat na detailní data za jednotlivé 
společnosti, a kombinovat přístup detailního a 
agregovaného pohledu na srovnatelnou 
konkurenci. 
Jestliže máme k dispozici hodnoty finančních 
ukazatelů za jednotlivé podniky, lze přistoupit 
k výpočtu měr polohy a zkoumání popisné 
statistiky. Vypočtení základní popisné statistiky 
za finanční ukazatele srovnatelné konkurence 
nám umožní poměrně přesně zařadit 
analyzovanou společnost mezi srovnatelnou 
konkurenci, případně ještě redefinovat 
srovnatelnou konkurenci.   
 
V praxi se často můžeme setkat s tím, že data za 
srovnatelnou konkurenci jsou zúžena pouze na 
jedinou střední hodnotu označovanou jako 
odvětvový ukazatel, obvykle průměr, anebo 
medián, který je pak porovnáván s hodnotami 
finančních ukazatelů analyzované společnosti. 
Abychom si mohli udělat názor, zda má takový 
postup své opodstatnění, budeme vedle 
samotného popisu základních statistických 
nástrojů, kterých by při analýze srovnatelné 
konkurence mělo být užito, zároveň ilustrovat i 
jejich užití na dvou nejběžnějších finančních 
ukazatelích, a to na rentabilitě celkového kapitálu 
vypočtené ze zisku před daní (ROA) a rentabilitě 
vlastního kapitálu z čistého zisku (ROE), a 
vyzkoušíme daný postup např. na datech za rok 
2018 pro odvětví výrobců elektřiny (NACE 35.11) 
v Evropské unii s aktivy nad 100 mil. USD. 

 
77 Při zešikmení zleva lze očekávat naopak vyšší hodnotu 
mediánu než průměru. Při symetrickém rozdělení by se měl 
průměr rovnat mediánu. 

 
Analýza popisné statistiky by měla začít celkovým 
pohledem na data, abychom si mohli udělat 
představu, jakých hodnot zkoumaná proměnná 
(finanční ukazatel) nabývá. K tomu ve statistice 
slouží tzv. třízení dat, kdy jsou data seskupována 
do kategorií hodnot a následně jsou analyzovány 
jejich četnosti. Jednoduchým nástrojem pro 
analýzu distribuce hodnot finančních ukazatelů je 
histogram, který graficky znázorňuje rozložení 
hodnot pomocí sloupcového grafu, kdy sloupce 
reprezentují stejně široký interval a jejich výška 
vyjadřuje četnost analyzované proměnné v daném 
intervalu. Z histogramu vyčteme, jakých hodnot 
obvykle finanční ukazatel v rámci srovnatelné 
konkurence nabývá. Přiklad histogramu pro 
ukazatel ROA uvádíme na následujícím obrázku. 
 

Obrázek 6-1: Rentabilita aktiv výrobců elektřiny (NACE 
35.11), Evropská unie, 2018 

 
Zdroj: TP Catalyst, vlastní výpočty 

 
Z výše uvedeného histogramu ROA je patrné 
asymetrické unimodální rozdělení hodnot ROA 
s několika odlehlými pozorováními. Zobrazení 
odpovídá zešikmení dat zprava, pro které je 
typické, že hodnota průměru je vyšší než hodnota 
mediánu77. Z histogramu bychom si pak mohli 
udělat závěr, že u výrobců elektřiny nabývá 
ukazatel ROA jednotek procent, zhruba okolo 2 %. 
Histogram na příkladu pro ukazatel ROA 
nevykazoval žádné zásadní mimořádnosti, a tak si 
analytik může udělat výsledný závěr o pozici 
analyzované společnosti v rámci konkurence již 
jen ze základního grafického pohledu na data. 
Finanční ukazatele mohou však dosahovat i natolik 
extrémní výše, že grafické znázornění distribuce 
všech hodnot pomocí histogramu se bude zdát 
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zcela nepoužitelné (viz Obrázek 6-2 zobrazující 
rentabilitu vlastního kapitálu) a v takovém případě 
je nevyhnutelné použít další statistické nástroje či 
přistoupit k vyřazení takových mimořádností. 
 

Obrázek 6-2: Rentabilita vlastního kapitálu výrobců 
elektřiny (NACE 35.11), Evropská unie, 2018 

 
Zdroj: TP Catalyst, vlastní výpočty 

 
Vedle histogramu je možné využít ke grafickému 
znázornění distribuce hodnot také např. krabicový 
graf (tzv. boxplot78), který soubor charakterizuje 
pomocí pěti čísel – minima, dolního kvartilu, 
mediánu, horního kvartilu a maxima. Boxplot tak 
využívá charakteristik (měr) polohy, které jsou 
i stěžejními statistickými nástroji při prostorové 
analýze.  
 

Obrázek 6-3: Příklad grafu typu „boxplot“ 

 

 
Zdroj: vlastní obrázek 
 
Mezi obvykle užívané míry polohy patří kvantily 
a různé varianty středních hodnot. Z dat 
vypočtený empirický kvantil je hodnota, pod 
kterou se nachází definovaná část údajů. 
Označujeme ho symbolem xq, kde q symbolizuje 
stanovenou hladinu. Hladina q určuje relativní podíl 
údajů, které se nacházejí pod empirickým 

 
78 Podrobněji viz kapitola Nástroje pro prezentaci výsledků 
finanční analýzy. 

kvantilem xq a nabývá hodnot mezi 0 a 1. Mezi 
nejčastěji užívané kvantily patří: 
 

- percentily, které dělí soubor na 100 částí, 
- decily, které dělí soubor na 10 částí, 
- kvartily rozdělující soubor na čtyři části a 
- medián dělící soubor na dvě části.  

 
Pokud uvádíme hladinu q v procentech, 
označujeme takové kvantily percentily, přičemž 
boxplot zobrazuje následující percentily: 
 

- 25% percentil je zároveň první neboli dolní 
kvartil; 

- 50% percentil je zároveň druhý kvartil, 
běžně známý jako medián; 

- 75% percentil je zároveň třetí neboli horní 
kvartil. 
 

Na základě rozestupů mezi kvantily můžeme 
odhadnout, kde jsou hodnoty zkoumaného 
finančního ukazatele koncentrované, aniž bychom 
použili přímo třízení dat, které popisuje distribuci 
hodnot proměnné. V rámci výše představeného 
krabicového grafu lze identifikovat dva ukazatele 
charakteristiky rozptýlenosti – variační rozpětí79 a 
mezikvartilové rozpětí80. Variační rozpětí 
představuje rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 
hodnotou analyzovaného datového souboru, 
mezikvartilové rozpětí naproti tomu udává šířku 
intervalu, v němž se nachází polovina prostředních 
hodnot analyzovaného ukazatele – jedná se tak o 
rozdíl mezi horním a dolním kvartilem vyjádřený 
krabičkou v krabicovém grafu. Zatímco variační 
rozpětí nám zodpoví otázku, jakých hodnot 
ukazatel mezi srovnatelnou konkurencí nabývá, 
tak mezikvartilové rozpětí vytyčuje střední proud, 
do něhož se koncentruje polovina konkurenčních 
podniků. 
 
Uživatelsky příjemnější se jeví pracovat pouze 
s jedinou hodnotou (v praxi obvykle střední 
hodnotou) namísto intervalu hodnot. Takové 
zjednodušení však nutně skrývá různá úskalí 
vyplývající nejen z volby nástroje, jímž je jediná 
hodnota zjišťována, ale i z potenciálně přílišné 
generalizace jinak heterogenních hodnot. Právě 

79 Též označované jako rozpětí datového souboru. 
80 Můžeme se setkat i s pojmem interkvartilové rozpětí. 
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variabilita hodnot představuje riziko81, s nímž se 
finanční analytik setkává a které by měl ve svých 
závěrech zohlednit. Představme si tak různé 
způsoby zjištění měr polohy, které představují 
střední hodnotu. 
 
Zcela nejznámější střední hodnotou je prostý 
aritmetický průměr, často označovaný pouze 
jako průměr. Jeho obecná známost se dokonce 
zapracovala do našeho jazyka tak silně, že za 
průměrný označujeme obecně stav, který máme za 
středový či obvyklý, aniž bychom takový stav 
kvantifikovali. Vnitřně tak můžeme mít tendenci 
řídit se hodnotou průměru, aniž bychom si jakkoliv 
ověřili, zda hodnota není natolik zkreslená (pak její 
vypovídací schopnost je zanedbatelná). Hlavní 
slabinou prostého aritmetického průměru je 
jeho citlivost na extrémní hodnoty. V rámci 
kapitoly definice srovnatelné konkurence jsme se 
zmínili, že je vhodné vyřadit podniky, které jsou 
vystaveny mimořádným okolnostem. Tyto 
mimořádné okolnosti si můžeme mimo jiné vyložit 
právě jako extrémní hodnoty finančních ukazatelů. 
Při kritickém hodnocení vypovídací schopnosti 
prostého aritmetického průměru dojdeme 
k závěru, že jsme buď provedli špatně výběr 
srovnatelné konkurence, anebo nám tento nástroj 
nepodává reprezentativní obraz skutečnosti o 
střední hodnotě.82 

Vzorec 6-1: Prostý aritmetický průměr 

�̅� =
1
𝑛&𝑥!

"

!#$

 

Kde: 
�̅� = prostý aritmetický průměr 
n = počet podniků srovnatelné konkurence 
x = hodnota finančního ukazatele  
 
Zvýšení robustnosti prostého aritmetického 
průměru můžeme docílit odstraněním extrémních 
hodnot, což je bez bližší analýzy možné provést 
např. skrze tzv. alfa-useknutý průměr. Je-li x1 ≤ 
x2  ≤ …  ≤ xn uspořádaný výběr, pak při 0 < α < 0,5 

 
81 Šanci, pravděpodobnost. 
82 Zaměřme se např. na ukazatel ROA. Pokud bychom měli pět 
podniků, z nichž by byly čtyři ztrátové (s ROA -1 %) a pátý 
podnik se spíše vyšší rentabilitou aktiv (ROA = 20 %), pak 
můžeme dojít k závěru, že v průměru jsou všechny podniky 
ziskové – v tomto příkladu s průměrnou ROA 3,2 %.  

vyloučíme nα nejmenším a nα nejvyšších hodnot. 
Při α = 0,05 vyřadíme tedy celkem 10 % 
okrajových hodnot. Jelikož se stanovení α nemusí 
zakládat na žádné analýze, jedná se o preventivní 
krok zvyšující robustnost vypočteného průměru a 
nevylučuje případnou další potřebu vyloučení 
podniků s mimořádnými okolnostmi. 

Vzorec 6-2: Alfa-useknutý průměr 

�̅�% =
1

𝑛 − 2[𝑛𝛼] & 𝑥!

"&["%]

!#["%])$

 

Kde: 
�̅�% = alfa-useknutý průměr 
n = počet podniků srovnatelné konkurence 
α = podíl α nejmenších a α největších pozorování, 

která jsou vyřazena z výpočtu průměru 
x = hodnota finančního ukazatele 
 
Např. (Marek, et al., 2009) pak mimo slabé 
odolnosti prostého aritmetického průměru vůči 
extrémním hodnotám uvádí ještě druhou nevýhodu 
této střední hodnoty, a to že průměr nebere 
v úvahu velikost jednotlivých podniků. Řešením 
tohoto problému by pak mělo být vážení hodnot 
ukazatele, a tedy namísto prostého aritmetického 
průměru vypočítat vážený, kde vahou bude 
veličina určující velikost podniku (např. tržby, 
provozní výnosy).  
 
Při výpočtu váženého aritmetického průměru by 
volba vah měla odpovídat cílům finanční analýzy a 
analyzovanému podniku. Tato verze průměru je 
pouze snahou o zvýšení robustnosti výsledného 
průměru. Principem by mělo být stanovení 
takových vah, které sníží význam méně 
srovnatelných podniků – pokud však dokážeme na 
základě nějaké kvantitativní proměnné určit, které 
podniky jsou méně srovnatelné, pak by mělo být 
vzato v úvahu, zda takové podniky ze srovnatelné 
konkurence nevyřadit úplně83. Důležitost předem 
stanoveného cíle bychom si měli uvědomit při 
výběru vah. V situaci, kdy srovnatelnou konkurenci 
chápeme skutečně jako konkurenci, jejíchž 

83 Např. pokud analytik vychází z předpokladu, že podniky 
s různě vysokými tržbami dosahují i významně odlišné 
rentability, pak implicitně nemohu očekávat, že by analyzovaný 
podnik měl dosahovat rentability, již dosahují podniky výrazně 
lišící se v tržbách.  
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výsledků by mohla analyzovaná společnost 
dosahovat, nikoliv jako průměr (všech podniků v) 
odvětví, pak by i logicky měla mít nejvyšší váhu 
taková pozorování, jež se svojí charakteristikou 
podobají analyzované společnosti. Pro naplnění 
cíle finanční analýzy je třeba uvažovat i o případné 
transformaci dat84. 

Vzorec 6-3: Vážený aritmetický průměr 

�̅� =
∑ 𝑥!"
!#$ 𝑤!
∑ 𝑤!"
!#$

 

Kde: 
�̅� = vážený aritmetický průměr 
n = počet podniků srovnatelné konkurence 
x = hodnota finančního ukazatele  
w = hodnota váhy 
 
Mezi další průměry, jež jsou v rámci financí 
podniku diskutovány, patří např. geometrický 
průměr, konkrétně prostý geometrický průměr, 
který je definován jako n-tá odmocnina ze součinu 
n hodnot x1, x2, …, xn. Geometrický průměr nachází 
své uplatnění při výpočtu průměrného tempa růstu 
(např. spotřebitelských cen, tržeb ad.) – v takovém 
případě jeho hodnota vyjadřuje, jaké by muselo být 
konstantní tempo růstu ve sledovaném období tak, 
aby na počátku i konci období zůstala hodnota 
sledované veličiny stejná. Geometrický průměr 
obvykle není při prostorové analýze využíván, leda 
by bylo nutné vypočítat průměrné tempo růstu. 

Vzorec 6-4: Geometrický průměr 

�̅�* = .𝑥$𝑥+…𝑥"!  
Kde: 
�̅�* = geometrický průměr 
n  = počet podniků srovnatelné konkurence 
x = hodnota finančního ukazatele; index růstu 
 
Mimo průměrů se k popisu dat pomocí střední 
hodnoty také užívá medián a modus. Medián 
představuje 50% percentil, tedy prostřední85 

 
84 U malého podniku nelze očekávat, že bude mít stejnou výši 
ukazatelů jako nadnárodní korporace. Jestliže jsme velké 
podniky z nějakého důvodu ze srovnatelné konkurence 
neodstranili a zůstaneme-li u tržeb (provozních výnosů) jakožto 
vah, pak nedává smysl použít jako váhy přímo hodnotu tržeb. 
Největší význam (váha) by byl totiž přiřazen těm největším 
společnostem, které nejsou srovnatelné. V takovém případě by 
se jevilo jako vhodnější (pokud nechceme velké společnosti 
vyloučit) transformovat data tak, aby váhy byly inverzně 

hodnotu v souboru, a modus je nejčastější 
hodnotou v souboru.  
 
Pokud by rozdělení hodnot v souboru bylo 
symetrické, pak by se rovnal prostý aritmetický 
průměr a medián rovnaly. Zpravidla se však u 
finančních ukazatelů setkáváme s asymetrickým 
rozdělením hodnot, kdy se vyskytují extrémní 
hodnoty výhradně na jedné straně osy – např. u 
ukazatelů likvidity se hodnoty koncentrují mírně 
nad nulou a obvykle dosahují nanejvýš řádu 
jednotek, případné extrémní hodnoty jsou pouze 
kladné, neboť hodnoty ukazatele likvidity se mohou 
pohybovat v intervalu nezáporných hodnot. 
Medián je výrazně odolnější na vliv extrémních 
hodnot než průměry. Byli-li bychom exaktní, pak se 
medián rovná alfa-useknutému průměru, kdy po 
odstranění alfa nejnižších a alfa nejvyšších hodnot 
zůstane pouze jediná hodnota, resp. dvě hodnoty 
v případě sudého počtu pozorování. Pro některé 
účely může být nedostatkem mediánu skutečnost, 
že všechny hodnoty mají stejnou váhu, což však 
lze vyřešit vypočtením váženého mediánu86.  
 
Modus u finančních ukazatelů, jakožto spojitých 
proměnných, nemá reálné využití. Jedná se o 
nejčastější hodnotu v souboru, a tak by bylo třeba 
data výrazně zaokrouhlit či roztřídit do skupin, 
abychom získali četnost nějaké hodnoty či skupiny 
větší než jedna. Příhodnější se tak jeví využít 
přímo histogramu, kde lze modus, jakožto interval 
hodnot, také zjistit. 
 
Popsané základní statistické nástroje jsme pro 
názornost aplikovali na data o rentabilitě vlastního 
kapitálu (ROE) a rentabilitě aktiv (ROA) výrobců 
elektřiny v Evropské unii s aktivy nad 100 mil. USD 
v roce 2018 (shrnutí viz následující tabulka). 
V praxi bychom se setkali s dvěma hlavními 
přístupy, kdy v rámci prostorové analýzy jsou 
hodnoty finančních ukazatelů analyzovaného 

změněny, tedy tak aby ty největší společnosti měly nejmenší 
vliv na výsledný vážený aritmetický průměr. 
85 Pro účely výpočtu mediánu je nutno hodnoty seřadit dle 
velikosti. Při lichém počtu se pak jedná skutečně o prostřední 
hodnotu, u sudého počtu o prostý aritmetický průměr 
prostředních dvou hodnot. 
86 Vzhledem k náročnosti výpočtu je vhodnější odstranit 
pozorování, která snížením váhy de facto označujeme za 
nesrovnatelné. 
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podniku porovnávány s rozpětím hodnot, anebo 
přímo se střední hodnotou, která bývá označována 
jako odvětvový ukazatel. Při analýze pracující 
pouze s jedinou porovnávanou hodnotou (střední 
hodnotou z datového souboru) se můžeme opřít o 
odbornou literaturu, kdy např. (Bragg, 2007) s. 157 
dokonce hovoří o srovnávání přímo s průměrem 
odvětví87, bez další diskuze vhodnosti jiných 
středních hodnot. Takový přístup je sice 
uživatelsky příjemný, nicméně je vzdálen realitě, 
neboť nijak nepostihuje variabilitu souboru a 
skutečnost, že četnosti hodnot finančního 
ukazatele obvykle nemají podobu (normálního) 
symetrického rozdělení – průměr je tak výrazně 
zkreslen extrémními hodnotami. 
 
Pokud bychom se chtěli řídit pouze jedinou 
hodnotou, pak bychom měli na výběr některou ze 
středních hodnot – průměr, medián a modus. 
Z charakteru středních hodnot vyplývá, že pro 
účely prostorové analýzy není vhodný geometrický 
průměr (vhodný pro výpočet průměrného tempa 
růstu) a modus (bez dalších úprav je u finančních 
ukazatelů často četnost některé z hodnot 
maximálně jedna). Při výběru střední hodnoty 
bychom měli vzít v úvahu dva základní prameny 
potenciálního zkreslení: 
 

- Extrémní hodnoty – extrémní hodnoty 
mohou vychýlit (prostý aritmetický) průměr 
jedním směrem. Toho je příkladem Tabulka 
6-1, kde je průměr ukazatele ROE -173,54 %, 
zejména díky extrémnímu minimu -28 834,62 
%. Řešením je použít některý z alfa-
useknutých průměrů, který s dostatečnou 
rezervou odstraní krajní hodnoty, které by 
potenciálně mohly být i extrémními 
hodnotami. Na extrémní hodnoty upozorní 
hodnoty minima a maxima, které jsou výrazně 
mimo jakékoliv realisticky očekávatelné 
hodnoty. Univerzálním způsobem, který 
neřeší, jaký podíl nejmenších a největších 
pozorování88 by měl být odstraněn je využití 
mediánu, které představuje prostřední 
hodnotu. Publikace s odvětvovými ukazateli a 
výstupy z odborných databází ze středních 

 
87 Odvětví chápeme jako možný způsob definice srovnatelné 
konkurence, jedná se tak o průměr za srovnatelnou konkurenci.  
88 Tedy výši alfa u alfa-useknutého průměru. 

hodnot obvykle nabízí buď prostý aritmetický 
průměr či medián, nikoliv však vážený 
aritmetický průměr. 

- Špatně stanovené váhy srovnatelné 
konkurence – vahami říkáme, že 
pozorování s vyšší vahou jsou 
srovnatelnější než pozorování s nižší vahou. 
Jelikož by již samotným vymezením 
srovnatelné konkurence mělo dojít 
k odstranění těch podniků, které jsou 
nesrovnatelné, popřípadě málo srovnatelné, 
jeví se vážení při výpočtu střední hodnoty 
jako zbytečné. Pokud se výrazněji liší 
hodnota prostého a váženého aritmetického 
průměru, je třeba buď odstranit extrémní 
hodnoty (při vážení se jejich vliv na výsledný 
průměr zmenšil, anebo naopak vzrostl, což 
mělo vliv na výsledek), anebo odstranit 
podniky s nižší vahou, neboť takové podniky 
mají zřejmě jinou střední hodnotu, než 
podniky s vyšší vahou89. 

Tabulka 6-1: Základní popisní statistika a střední 
hodnoty rentability vlastního kapitálu (ROE) a rentability 
aktiv (ROA), výrobci elektřiny s aktivy nad 100 mil. USD, 
2018 

  ROE (v %) ROA (v %) 
Minimum -28 834,62 -42,14 
10. percentil -8,67 -3,61 

Dolní kvartil 0,00 -0,13 
Prostý aritmetický 
průměr -173,54 2,15 
Vážený průměr 
(vahou provozní 
výnosy) 0,21 3,62 
Alfa-useknutý průměr 
(alfa=0,025) 7,99 2,38 
Alfa-useknutý průměr 
(alfa=0,050) 8,09 2,47 
Alfa-useknutý průměr 
(alfa=0,100) 7,51 2,53 
Alfa-useknutý průměr 
(alfa=0,490) 6,36 2,33 

Medián 6,19 2,11 
Horní kvartil 15,21 5,77 
90. percentil 31,24 9,88 

Maximum 562,97 36,77 
Počet pozorování (n) 304 334 

 

89 Příkladem může být odlišná úroveň rentability dle velikosti 
podniku. 
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Pozn.: Tučně vyznačeny hodnoty, jež graficky znázorňuje 
boxplot. 

Zdroj: TP Catalyst, vlastní výpočty 

 
Nejrobustnější ze středních hodnot je medián, 
který je prostřední hodnotou souboru odolnou vůči 
extrémním pozorováním. Je třeba však provést 
důkladný výběr srovnatelné konkurence tak, aby 
byla vyloučena přirozená kategorizace podle 
charakteru podniků – např. větší podniky mají vyšší 
rentabilitu než malé podniky. Při analýze 
finančních plánů je tak možné uvažovat i o více 
souborech srovnatelné konkurence v závislosti na 
skupině podniků, s kterými by měl být analyzovaný 
podnik srovnatelný – např. při plánované expanzi 
podniku a zvyšování tržeb se může na počátku 
řadit podnik do kategorie středních a malých 
společností, zatímco v budoucnu se má dle plánu 
stát velkým podnikem, a tak je možno očekávat 
v plánu konvergenci finančních ukazatelů 
k hodnotám typickým pro velké podniky. 
 
Pokud provedeme pečlivý výběr srovnatelné 
konkurence s odstraněním mimořádných 
okolností, pak teoreticky každá z hodnot je 
očekávatelná pro námi analyzovaný podnik, čímž 
dostáváme tržní rozpětí (obvyklých) hodnot 
finančních ukazatelů u srovnatelné konkurence. 
Toho docílíme zejména v případě, kdy vylučujeme 
nejen nesrovnatelné podniky, nýbrž i podniky 
s nižší mírou srovnatelnosti. Takový přístup 
prosazuje (OECD, 2017) bod 3.57 a 3.62, byť pro 
účely transferových cen, v rámci srovnávací 
analýzy.  
 
Zároveň ale (OECD, 2017) připouští, že i přes 
veškerou snahu vyloučit pozorování s nižší mírou 
srovnatelnosti, mohou v souboru dat zůstat 
pozorování, která nejsou vhodná k porovnávání, 
avšak nelze je identifikovat, a tedy upravit. Mimo 
volby nejvhodnějšího bodu90 v tržním rozpětí 
hodnot finančních ukazatelů se doporučuje tržní 
rozpětí zúžit pomocí nástrojů, jež popisují střední 
trend. Střední proud může být vymezen 
mezikvartilovým rozpětí či pomocí jiných 

 
90 Obvykle se jedná o střední hodnotu, jejíž volba by měla 
podléhat konkrétnímu charakteru souboru a cílům finanční 
analýze. Obecně je nejvhodnějším bodem medián. 

percentilů, které charakterizují koncentraci 
pozorování okolo prostřední hodnoty (mediánu).  
 
Díky vymezení středního trendu můžeme lépe 
zařadit analyzovaný podnik, zejména pak 
zhodnotit, nakolik se tento podnik odchyluje od 
prostřední hodnoty (mediánu). Společnost ČEZ, 
a.s. se v roce 2108 v rámci srovnatelné 
konkurence s ROA 1,91 % nachází blízko středu, 
neboť medián je 2,11 %, přičemž polovina podniků 
okolo mediánu (mezikvartilové rozpětí) se 
koncentruje v intervalu -0,13 % až 5,77 %.  Dle 
mezikvartilového rozpětí hodnotíme rentabilitu 
ČEZ, a.s. dle ROA sice jako nižší, nicméně velmi 
blízko středovým hodnotám obvyklým mezi 
srovnatelnou konkurencí.  
 
Určení středního proudu pomáhá dynamičtěji 
zhodnotit finanční ukazatele v prostorové analýze. 
 
Vyhodnocování finančního zdraví v kontextu 
konkurence 
 
V předcházející subkapitole jsme si představili 
obvykle užívané statistické nástroje v prostorové 
analýze.  
 
Ačkoliv se můžeme setkat s názorem, že by při 
interpretaci hodnot finančních ukazatelů za 
srovnatelnou konkurenci mělo stačit porovnání s 
(prostým aritmetickým) průměrem (viz výše 
uvedený (Bragg, 2007)), takový postup má svá 
úskalí zejména v citlivosti průměru na extrémní 
hodnoty, zároveň se jedná o velmi statické 
zhodnocení stavu. Z porovnání k jediné střední 
hodnotě sice získáme informaci, zda je výše 
finančního ukazatele analyzovaného podniku 
vyšší či nižší než zjištěná střední hodnota, 
avšak stále nám schází dynamický pohled na 
situaci, zda je analyzovaný podnik relativně 
hodně či málo vzdálen od střední hodnoty za 
srovnatelnou konkurenci.  
 
Ze středních hod je pak vhodné využít mediánu, 
který je odolný vůči extrémním hodnotám a pro 
objektivnější poznání využít i další údaje z popisné 
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statistiky srovnatelné konkurence. (Sherman, 
2015) uvádí také srovnání s daty za celé odvětví či 
mezi odvětvími.  
Pro vyhodnocení finančního zdraví v kontextu 
konkurence provádíme základní statistickou 
analýzu souboru konkurenčních podniků, následně 
– zejména s využitím mediánu, kvartilů a decilů – 
bychom měli být schopni posoudit, jak moc 
„podprůměrný“ či „nadprůměrný“91 je námi 
analyzovaný podnik. Při vlastním hodnocení je 
třeba si dát pozor, zda ve prospěch finančního 
zdraví hovoří vyšší, anebo naopak nižší hodnoty 
ukazatele.  Např. u ukazatele doby splácení dluhů 
je obecně pozitivní, co nejmenší hodnota, naopak 
u ukazatele úrokového krytí si budeme pozitivně 
vykládat co nejvyšší hodnoty. 
 
Zároveň je třeba mít stále představu o tom, jaké 
hodnoty lze normativně hodnotit jako špatné a jaké 
jako dobré, neboť problémy s rentabilitou a 
finanční stabilitou se mohou týkat většiny podniků 
v odvětví – bylo by např. chybné označit ztrátový 
podnik za dlouhodobě perspektivní jen proto, že 
více než polovina konkurenčních podniků je také 
ve ztrátě, a to s ještě zápornější rentabilitou aktiv.  
 
Rovnost mezi analyzovaným podnikem a 
mediánem za srovnatelnou konkurenci ještě 
nezajišťuje perspektivu podniku. (Mařík, et al., 
2018) dokonce uvádí, že v globalizovaném tržním 
prostředí nemá podnik, který nezaujímá přední 
místo, velké šance na dlouhodobé přežití, a tak by 
se hodnoty finančních ukazatelů analyzovaného 
podniku měly porovnávat s decily zahrnujícími 
třetinu nejlépe si vedoucích podniků, a to zejména 
v odvětvích se slabou výkonností. 
 
Při interpretaci dat ve finanční analýze je nutno mít 
nakonec vždy na paměti, že jakékoliv porovnání 
se střední hodnotou či středním proudem je 
porovnáním k fiktivnímu podniku, potažmo ke 
zobecněnému obvyklému stavu. Podnik může 
konečného cíle dosáhnout vícero způsoby, což 
vyjadřuje rozklad ukazatelů rentability. Dílčí 
zhoršení či zvýšení rizika signalizované změnou 
hodnot jednoho ukazatele, může vést ke zlepšení 
v jiné oblasti, a nakonec i k dosažení cíle – např. 

 
91 Přesněji „podmediánový“ či „nadmediánový“ 
s relativním srovnáním s kvantily. 

zvýšení rentability vlastního kapitálu. Podnik 
nemůže být průměrný ve všech oblastech.  
 
Uveďme si pro toto tvrzení příklad: 

- V rámci rozkladu rentability vlastního kapitálu 
jsme zjistili, že na rentabilitu vlastního kapitálu 
má vliv rentabilita aktiv vypočtená z čistého 
zisku a finanční páka. V ukázkovém souboru 
výrobců elektřiny čítajícím 349 společností 
máme vypočtenou ROE pro 304 společnostní, 
pro něž je průměr ROE -173,54 % a medián 
6,19 %. 

- Díky rozkladu rentability vlastního kapitálu 
můžeme dopočítat ROE také jako součin 
rentability aktiv z čistého zisku a finanční 
páky. To však platí pouze na úrovni 
společnosti (podniku), nikoliv na úrovni celého 
souboru. Pro stejných 304 společností je 
průměr rentability aktiv z čistého zisku 2,51 % 
a průměrná finanční páka 87,88, v případě 
mediánu se jedná o hodnoty 2,13 % a 2,87. 
Pokud dopočteme ROE jako součin průměrné 
hodnoty rentability aktiv a finanční páky, 
dostaneme hodnotu 220,23 %, v případě 
mediánových hodnot 6,10 %. 
 

Na příkladu je vidět, že hodnoty vypočtené 
z mediánu si jsou bližší, což odráží větší 
robustnost mediánu vůči extrémním hodnotám. 
Podstatná je ale zejména skutečnost, že cílů může 
být dosaženo různými prostředky. Např. 
společnost Audax Renovables S.A., jedna ze 
společností ve vybraném vzorku, s ROE 6,24 %, 
takřka rovné mediánu, měla relativně nízkou 
rentabilitu aktiv z čistého zisku (1,20 %), avšak 
poměrně vysokou finanční páku (5,20). Ukazatele 
je tak v prostorové analýze nutno vždy hodnotit 
i v kontextu jiných ukazatelů analyzované 
společnosti. 
 
Omezení při interpretaci popisné statistiky srovnatelné 
konkurence 
 
Finančních ukazatele a z nich vypočtené souhrnné 
statistiky92 mají několik omezení. 
V předcházejících kapitolách již část těchto 
omezení byla zmíněna, avšak se zahrnutím více 

92 Někdy též bývá střední hodnota označována jako „odvětvový 
ukazatel“. 
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podniků přichází další omezení. Proto s ohledem 
na cíl prostorové analýzy volíme vhodné nástroje a 
data dle potřeby dále verifikujeme a 
individualizujeme, tak aby bylo minimalizováno 
riziko zkreslení.  
 
Na úrovni jednotlivých podniků vychází omezení 
porovnatelnosti typicky z různého přístupu při 
účtování, odlišného daňového prostředí. Účetní 
hodnoty zároveň odráží spíše historickou než 
aktuální tržní hodnotu, hodnota ukazatele tak může 
být podhodnocená či nadhodnocená. Finanční 
ukazatel může být také ovlivněn chybně 
sestavenou účetní závěrkou. 
 
Při výběru srovnatelné konkurence dochází 
většinou k užívání databázi, které mohou být 
neaktuální a s chybami93, přesto se jedná o 
přínosný nástroj, který nám snadno zpřístupňuje 
data o tisícovkách až milionech podniků. 
Významnější míru zkreslení lze očekávat v jejím 
užití, resp. práci s daty. Při výběru srovnatelné 
konkurence je důležité vypořádat se 
s mimořádnými okolnostmi. Vlivu extrémních 
hodnot se můžeme vyvarovat do značné míry 
využitím mediánu namísto průměru a pohledem na 
hodnoty dalších kvantilů.  
 
Při konečné interpretaci výsledků je důležité 
kritické hodnocení jak vlastních výpočtů, tak i 
přebraných hodnot.  U některých ukazatelů totiž 
není možné hodnocení pomocí bipolární škály, kdy 
ukazatel můžeme interpretovat jako „čím vyšší, tím 
intenzivnější a lepší“, anebo „čím menší, tím lepší“. 
Není tak zcela korektní automaticky interpretovat 
hodnoty nad mediánem, jako polovina 
lepších/horších hodnot.  Při kritickém hodnocení 
výsledků se můžeme vrátit na začátek a 
srovnatelnou konkurenci dále zúžit. Typicky je 
problém s hodnocením u poměrových ukazatelů, 
které pracují s vlastním kapitálem. Ačkoliv 

 
93 Např. záměna položek v účetní závěrce, záměna jednotek 
ad. 
94 Vycházíme z článku (Šebík, 2017), který se tématu 
problematických ukazatelů a zužování výběru z odborné 
databáze věnoval. 
95 K tomu poznamenejme, že databáze se s rizikem falešné 
interpretace vyrovnávají různě. Např. databáze Albertina 
publikuje vypočtené ukazatele ve všech případech, kde lze 
ukazatel vypočítat. Naproti tomu TP Catalyst dle našeho zjištění 

očekáváme, a i obvykle je, kladný vlastní kapitál, 
v některých případech je vlastní kapitál záporný. 
Uveďme si několik poznatků94, které by měly 
pomoci rozvést naše vlastní kritické hodnocení 
zjištěné popisné statistiky: 

- Dle databáze Albertina95 by v Česku mělo být 
okolo 18 % podniků96 se záporným vlastním 
kapitálem, přičemž 12,5 % podniků by mělo 
mít zároveň i záporný výsledek hospodaření. 
Je pravděpodobnější, že podnik se záporným 
vlastním kapitálem vykazuje i ztrátu než 
v případě podniku s kladným vlastním 
kapitálem. Kladná rentabilita vlastního 
kapitálu předlužených a ztrátových podniků 
nám podává falešnou informaci a 
nadhodnocuje medián za srovnatelnou 
konkurenci. V případě výrobců elektřiny v EU 
s aktivy nad 100 mil. USD způsobí vyloučení 
podniků se záporným vlastním kapitálem 
snížení mediánu ROE o 11 %. 

- V případě finanční páky záporný vlastní 
kapitál způsobí, že i finanční páka vyjde 
záporně – zatímco však v oblasti kladných 
hodnot znamená vyšší hodnota finanční páky 
intenzivnější využití vlastního kapitálu, 
jakákoliv záporná hodnota značí ještě 
intenzivnější využití vlastního kapitálu – 
medián finanční páky lze považovat obvykle 
za podhodnocený, neboť nerozděluje soubor 
na dvě poloviny s vyšší a nižší intenzitou 
využití vlastního kapitálu. 

- Velmi důležité je si stanovit otázku, na níž 
hledáme pomocí prostorové analýzy 
odpověď, tak abychom dle zadání i správně 
nadefinovali srovnatelnou konkurenci. I když 
budeme mít ukazatel, který lze snadno 
interpretovat na bipolární škále, může být 
poměrně zásadně zkreslen přirozeně 
nulovými položkami – např. v některých 
odvětvích většina podniků neužívá žádné 
úročené cizí zdroje a neplatí žádné nákladové 

u publikovaného ukazatele ROE u podniku se záporným 
vlastním kapitálem nahrazuje hodnotu ROE informací „n.s.“. 
Zároveň TP Catalyst nepublikuje některé extrémní hodnoty. I při 
stejné srovnatelné konkurenci tak můžeme mít ze dvou 
databází pro tentýž finanční ukazatel rozdílnou popisnou 
statistiku. 
96 Specifikem je odvětví stravování a pohostinství, kde má 
záporný vlastní kapitál více než polovina podniků. 
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úroky. Je tak na zvážení, zda bychom, 
alespoň pro některé analýzy, neměli takové 
podniky z analýzy vyloučit. 
 

Omezení, s nimiž se při interpretaci dat 
v prostorové analýze setkáváme, ještě silněji 
podporují potřebu srovnávat analyzovaný 
podnik spíše s intervalem hodnot než s jedinou 
(střední) hodnotou. Některé problematické 
ukazatele i přes korektně spočtenou popisnou 
statistiku podávají zkreslenou informaci, a proto by 
mohlo vést k mylnému závěru, pokud bychom se 
při interpretaci upnuli striktně na jediný bod (např. 
medián) v celém tržním rozpětí.   
 
Závěrem uveďme, že využití popisné statistiky má 
své limity při málo početném souboru, kdy je třeba 
dát důraz na individuálnější porovnání přímo s daty 
za jednotlivé podniky. V praxi často při využití 
databází analytik ponechává analyzovaný podnik 
v souboru „srovnatelné konkurence“, což lze 
tolerovat při větším souboru. V případě jednotek 
podniků je však analyzovaný podnik porovnáván 
sám k sobě, a tak je důležité neopomenout jeho 
vlastní vyloučení. Obdobně ztrácí význam 
v rámci srovnatelné konkurence zachovávat 
společně ukazatele za konsolidovanou matku a 
její dcery. 
 
Spider graf 
 
K interpretaci dat v prostorové analýze se využívá 
tzv. „spider graf“97, který porovnává pozici 
analyzovaného podniku ve více oblastech vůči 
srovnatelné konkurenci, která je reprezentována 
střední hodnotou (mediánem). Příklad uvádíme na 
obrázku níže. 

 
97 Můžeme se setkat i s pojmem „radarový graf“ či „paprskový 
graf“. 

Obrázek 6-4: Spider graf pro ČEZ, a.s. a výrobce 
elektřiny (NACE 35.11), Evropská unie, 2018 

 
Zdroj: TP Catalyst, vlastní výpočty 

 
Jelikož poměrové ukazatele nabývají různých 
hodnot, resp. odlišných řádů, obvykle provádíme 
transformaci hodnot. Data za analyzovanou 
společnost prezentujeme jako poměr k mediánu, 
který je vyjádřen hodnotou jedna. Z grafu tak 
vyčteme, v jakých oblastech se analyzovaná 
společnost pohybuje nad mediánem a v kterých 
pod mediánem. Důležité je správně interpretovat 
pozici, zda je pozitivní, aby v té které oblasti byly 
hodnoty spíše pod, anebo naopak nad mediánem. 
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