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1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
 
 
Podklady pro 1. cvičení 
 
 
1. Doplňte chybějící informace v rozvaze společnosti Alza.cz a.s. 

 
Cílem úkolu je (i) připomenutí si struktury rozvahy, (ii) zopakování základních vertikálních a 
horizontálních vazeb v rozvaze a bilančního pravidla. 
 
Pracovní podklad ke stažení zde: https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Rozvaha_Alza-
CZ_k-doplneni.pdf 
 
Více informací o společnosti můžete nalézt zde (www.alza.cz) 
 
2. Doplňte chybějící informace ve výsledovce společnosti Alza.cz a.s. 

 
Cílem úkolu je (i) připomenutí si struktury výsledovky v druhovém členění, (ii) zopakování základních 
vertikálních vazeb ve výsledovce, a to zejména na úrovni výpočtu provozního výsledku hospodaření 
zisku, výsledku hospodaření před zdaněním a po zdanění. 
 
Pracovní podklad ke stažení zde: https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Vysledovka_Alza-
CZ_k-doplneni.pdf 
 
Abyste úspěšně zpracovali doplnění výsledovky společnosti Alza.cz, pracujte s informací, že tzv. 
obchodní marže (v absolutním vyjádření) v roce 2018 činila 3 296 757 mil. CZK (v relativní vyjádření 
14,02 %). 

Co se rozumí obchodní marží? Jedná se o ukazatel, který zejména u obchodních 
společností vypovídá o hrubém průměrném zisku z prodeje zboží (někdy také 
označováno jako obchodní přirážka). Jedná se o rozdíl mezi tržbami za prodané zboží 

(ř. II.) a náklady vynaložené na prodané zboží (ř. A.1.). Obchodní marži můžeme rovněž 
vyjádřit relativně jako podíl obchodní marže v absolutním vyjádření a tržbami za 
prodané zboží. 

 
3. Prostudujte výroční zprávu společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. za rok 2019 a odpovězte na 

dílčí otázky 
 
Více informací o společnosti můžete nalézt zde (www.rohlik.cz) 
 
Pracovní podklad zde: https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Rohlik-2019.pdf 
 

a) Jaké účetní období využívá společnost VELKÁ PECKA s.r.o.? Z jakých důvodů si možná 
společnost takové účetní období zvolila? Jaké existují jiné možnosti volby účetního období, 
resp. jaká pravidla platí při volbě účetního období? 

 
b) O jakou společnost se v rámci definice účetní jednotky jedná a proč? 

 
c) K čemu slouží externímu uživateli výroční zpráva společnosti a jaké informace byste očekávali, 

že má obsahovat? 
 

d) Jaká je hlavní podnikatelská činnost společnosti VELKÁ PECKA s.r.o.? 
 

e) Pokud byste měli porovnat vývoj tržeb společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. a Alza.cz a.s., jaké by 
bylo Vaše zjištění? 
 

f) Pokud byste měli porovnat obchodní marži mezi společností VELKÁ PECKA s.r.o. a Alza.cz, 
jaké by bylo Vaše zjištění? Z pohledu obchodní marže jaký „business“ se jeví „zajímavější“ a 
proč? 
 

g) Jaký potenciál do budoucna očekáváte u společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. a proč? 
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Cílem úkolu je (i) orientace v konkrétním podkladu pro finanční analýzu, vytěžení nutných informací pro 
zpracování úkolu, opakování definic ohledně účetních období a účetních jednotkách, (ii) prvotní 
analytické zamyšlení nad konkrétní společností. 
 
4. Prostudujte výroční zprávu skupiny Netflix, Inc. za rok 2019 a odpovězte na dílčí otázky 
 
Pracovní podklad zde: https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Netflix-2019.pdf 
 
 

a) Podle jakých účetních standardů byla zpracovaná konsolidovaná rozvaha (consolidated 
balance sheets) skupiny Netlix, Inc.? 
 

b) Jaké jiné standardy účetnictví znáte? Jaké mohou být typické rozdíly mezi jednotlivými 
standardy? 
 

c) Uveďte, zdali meziročně došlo spíše k navýšení či snížení oběžného majetku skupiny oproti 
loňskému roku. Čím byla změna zejména způsobena? Jakými pasivy nejspíše tako změna byla 
kryta? 
 

d) Máte za to, že se akcionářům spíše zhodnocuje nebo znehodnocuje jejich investice do skupiny 
Netlix, Inc.? Jaký jednoduchý argument využijete pro rozhodnutí? 
 

e) Jaké tempo změny předplatných dosáhla skupina Netflix, Inc. v EMEA regionu? Jaký trh se pro 
skupinu Netlix, Inc. jeví jako nejrychleji rostoucí? 
 

f) Jaké je tempo růstu výnosů skupiny v letech 2018 a 2019? 
 

g) Jaké je tempo růstu čistého zisku skupiny Netlix, Inc. v letech 2018 a 2019? 
 
 

Cílem úkolu je (i) orientace v konkrétním podkladu pro finanční analýzu, který není zpracován podle 
Českých účetních standardů, vytěžení nutných informací pro zpracování úkolu, (ii) prvotní analytické 
zamyšlení nad konkrétní společností a hledání možných klíčových faktorů ve vývoji společnosti. 
 


