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Horizontální a vertikální 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 a 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:  
Vzorec 1: Horizontální analýza - absolutní výše změny finančního ukazatele: bezprostředně následující období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑣ýš𝑒	𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!"# 
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. 
Vzorec 2: Horizontální analýza - absolutní výše změny finančního ukazatele: bezprostředně nenásledující období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑣ýš𝑒	𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!"$ 
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. 
Vzorec 3: Horizontální analýza - absolutní výše změny finančního ukazatele: budoucí období 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑣ýš𝑒	𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!%$ − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙! 
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 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). 
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Vzorec 4: Horizontální analýza - absolutní výše změny finančního ukazatele: budoucí období – změna časové 
posloupnosti 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑣ýš𝑒	𝑧𝑚ě𝑛𝑦 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑢𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙!%$ 
Kde: 

t základní sledované období 
t+n (bez)prostředně nadcházející období 

 
Horizontální analýzu je možné provést také v relativním vyjádření, tedy v procentech: 
Vzorec 5: Horizontální analýza – relativní vyjádření 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑣	% =	
	𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑣ýš𝑒	𝑧𝑚ě𝑛𝑦

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!±$
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 (někdy se uvádí procentuální rozpad či rozbor1) 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“.  

Vertikální analýza 
 
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 1: Vertikální rozpad aktiv 

 
1 srov. např. (Knápková et al. 2017) či (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: Vertikální rozpad pasiv 
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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“.  
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Schéma 3: Vertikální rozpad výnosů 

 

 
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 náklady2, finanční a 
manažerské (k tomu více např. Král a kolektiv 2018), daňové a nedaňové atd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 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. 
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Schéma 4: Vertikální rozpad druhově členěných nákladů 

 

 
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 
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Schéma 5: Vertikální rozpad celkového zisku 

 

 
Zdroj: vlastní schéma 

 
Blíže praktickému využití je vhodné využít také výpočet obchodní marže3 (jedná se o rozdíl mezi 
Tržbami za prodej zboží a Náklady vynaložené na prodané zboží) a výkonové marže4 (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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Od roku 2016 již tato položka není součástí vzorového členění výsledovky v druhém členění.  
4 Tato položka není a nebyla součástí vzorového členění výsledovky v druhém členění. 
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Schéma 6: Vertikální rozpad celkových peněžních toků 

 
 
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. 
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Příklad AmRest a Rohlik.cz 
 
Procvičme si ho-ve v rámci srovnání dvou českých společností AmRest s.r.o. a VELKÁ PECKA s.r.o. 
 
První zástupce z této dvojice je dlouholetým provozovatelem restaurací rychlého občerstvení 
vystupujícími pod značkami „KFC“, „Pizza Hut“, „Burger King“ v České republice. Společnost VELKÁ 
PECKA s.r.o., spíše známá pod názvem rohlik.cz5, je inovativní společnost v podobě online 
supermarketu (resp. hypermarketu), který se proslavil nejrychlejším doručením potravin k zákazníkovi 
v ČR i Evropě. 
 
Vertikální analýza rozvahy - aktiv 
Pojďme se nyní podívat na složení majetku jednotlivých společností, jak z hlediska časového, tak 
z hlediska prostorového. 
Tabulka 1 Vertikální analýza aktiv spol. AmRest s.r.o. (v tis. Kč) 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

AKTIVA CELKEM 1 139 018 100,00% 1 483 217 100,00% 1 571 115 100,00% 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 731 844 64,25% 891 476 60,10% 1 011 079 64,35% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 47 475 4,17% 53 410 3,60% 73 216 4,66% 

Dlouhodobý hmotný majetek 648 840 56,96% 766 625 51,69% 866 422 55,15% 

Dlouhodobý finanční majetek 35 529 3,12% 71 441 4,82% 71 441 4,55% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 398 199 34,96% 567 728 38,28% 534 508 34,02% 
Zásoby 27 496 2,41% 31 833 2,15% 36 524 2,32% 

Pohledávky 178 188 15,64% 177 054 11,94% 205 021 13,05% 

   Dlouhodobé pohledávky 103 509 9,09% 99 155 6,69% 95 370 6,07% 

   Krátkodobé pohledávky 74 679 6,56% 77 899 5,25% 109 651 6,98% 

Peněžní prostředky 192 515 16,90% 358 841 24,19% 292 963 18,65% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 8 975 0,79% 24 013 1,62% 25 528 1,62% 
Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

Tabulka 2 Vertikální analýza aktiv spol. VELKÁ PECKA s.r.o. (v tis. Kč) 
 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 
 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

AKTIVA CELKEM 198 747 100,00% 264 554 100,00% 979 748 100,00% 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 42 283 21,27% 75 459 28,52% 387 108 39,51% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 18 109 9,11% 26 567 10,04% 52 327 5,34% 

Dlouhodobý hmotný majetek 24 174 12,16% 48 650 18,39% 135 095 13,79% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 242 0,09% 199 686 20,38% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 150 547 75,75% 175 764 66,44% 573 213 58,51% 
Zásoby 43 633 21,95% 64 137 24,24% 228 487 23,32% 

Pohledávky 47 076 23,69% 48 914 18,49% 199 408 20,35% 

   Dlouhodobé pohledávky 5 903 2,97% 7 235 2,73% 10 461 1,07% 

   Krátkodobé pohledávky 41 173 20,72% 41 679 15,75% 188 947 19,29% 

Krátkodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Peněžní prostředky 59 838 30,11% 62 713 23,71% 145 318 14,83% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 5 917 2,98% 13 331 5,04% 19 427 1,98% 
Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
 
Při prvním pohledu na složení majetku lze vidět zásadní rozdíly v jeho složení u obou společností. 
Zatímco převládající podíl majetku „výrobního“ KFC tvoří dlouhodobý majetek v podobě restauračních 
zařízení – budov, v případě „obchodní“ rohlik.cz tvoří největší část majetku oběžná aktiva v podobě 
krátkodobých pohledávek a zásob. Jedná se o zásadní rozdíl mezi výrobními a obchodními 
společnostmi týkající se struktury majetku. 
 
Dalším rozdílem, který stojí za první povšimnutí, je dynamika změny struktury aktiv společností. 
V případě dlouholeté stabilní společnosti AmRest zde téměř žádné výkyvy nepozorujeme. Co se týče 

 
5 V textu případně budeme zaměňovat obchodní firmu VELKÁ PECKA s.r.o. za známější „rohlik.cz“ a spol. AmRest za známější 
„KFC“ 
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rohlik.cz, zde lze vidět s nárůstem aktiv výrazný pokles podílu peněžních prostředků. Takovýto trend je 
u nových inovativních společností běžný. 
 
Horizontální analýza rozvahy - aktiv 
Tabulka 3 Horizontální analýza aktiv AmRest s.r.o. (v tis. Kč) 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 hodnota hodnota hodnota 

AKTIVA CELKEM 1 139 018 1 483 217 1 571 115 
% změna x 30,22% 5,93% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 731 844 891 476 1 011 079 
% změna x 21,81% 13,42% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 47 475 53 410 73 216 
% změna x 12,50% 37,08% 

Dlouhodobý hmotný majetek 648 840 766 625 866 422 
% změna x 18,15% 13,02% 

Dlouhodobý finanční majetek 35 529 71 441 71 441 

% změna x 101,08% 0,00% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 398 199 567 728 534 508 
% změna x 42,57% -5,85% 

Zásoby 27 496 31 833 36 524 
% změna x 15,77% 14,74% 

Pohledávky 178 188 177 054 205 021 
% změna x -0,64% 15,80% 

Peněžní prostředky 192 515 358 841 292 963 

% změna x 86,40% -18,36% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 8 975 24 013 25 528 
% změna x 167,55% 6,31% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4 Horizontální analýza aktiv VELKÁ PECKA s.r.o. (v tis. Kč) 
 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 

 hodnota hodnota hodnota 
AKTIVA CELKEM 198 747 264 554 979 748 

% změna x 33,11% 270,34% 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 42 283 75 459 387 108 

% změna x 78,46% 413,00% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 18 109 26 567 52 327 

% změna x 46,71% 96,96% 

Dlouhodobý hmotný majetek 24 174 48 650 135 095 

% změna x 101,25% 177,69% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 242 199 686 
% změna x x 82414,88% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 150 547 175 764 573 213 
% změna x 16,75% 226,13% 

Zásoby 43 633 64 137 228 487 
% změna x 46,99% 256,25% 

Pohledávky 47 076 48 914 199 408 

% změna x 3,90% 307,67% 

Peněžní prostředky 59 838 62 713 145 318 
% změna x 4,80% 131,72% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 5 917 13 331 19 427 
% změna x 125,30% 45,73% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
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Vertikální analýza rozvahy - pasiv 
Tabulka 5 Vertikální analýza pasiv AmRest s.r.o. (v tis. Kč) 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

PASIVA CELKEM 1 139 018 100,00% 1 483 217 100,00% 1 571 115 100,00% 

VLASTNÍ KAPITÁL 321 817 28,25% 433 584 29,23% 684 848 43,59% 

Základní kapitál 92 694 8,14% 92 694 6,25% 92 694 5,90% 

Ážio a kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let 825 0,07% 4 123 0,28% 260 890 16,61% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 228 298 20,04% 336 767 22,71% 331 264 21,08% 

CIZÍ ZDROJE 799 699 70,21% 1 018 897 68,70% 857 560 54,58% 

Rezervy 25 010 2,20% 41 941 2,83% 43 080 2,74% 

Závazky 774 689 68,01% 976 956 65,87% 814 480 51,84% 

   Dlouhodobé závazky 245 366 21,54% 316 091 21,31% 11 090 0,71% 

   Krátkodobé závazky 529 323 46,47% 660 865 44,56% 803 390 51,14% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 17 502 1,54% 30 736 2,07% 28 707 1,83% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka 6 Vertikální analýza pasiv VELKÁ PECKA s.r.o. (v tis. Kč) 

 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 
 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

PASIVA CELKEM 198 747 100,00% 264 554 100,00% 979 748 100,00% 

VLASTNÍ KAPITÁL -60 630 -30,51% -10 522 -3,98% 265 614 27,11% 

Základní kapitál 323 0,16% 323 0,12% 345 0,04% 

Ážio a kapitálové fondy 210 145 105,73% 260 145 98,33% 498 123 50,84% 

Výsledek hospodaření minulých let -169 267 -85,17% -271 098 -102,47% -270 990 -27,66% 

Výsledek hospodaření běžného úč. období -101 831 -51,24% 108 0,04% 38 136 3,89% 

CIZÍ ZDROJE 257 084 129,35% 272 216 102,90% 700 930 71,54% 

Rezervy 1 898 0,95% 3 448 1,30% 10 702 1,09% 

Závazky 255 186 128,40% 268 768 101,59% 690 228 70,45% 

   Dlouhodobé závazky 372 0,19% 0 0,00% 17 500 1,79% 

   Krátkodobé závazky 254 814 128,21% 268 768 101,59% 672 728 68,66% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 2 293 1,15% 2 860 1,08% 13 204 1,35% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
 
Na struktuře zdrojů společností, alespoň v prvních dvou obdobích, lze pozorovat uplatnění tzv. zlatého 
pravidla financování6 – financovat oběžný majetek z krátkodobých zdrojů a dlouhodobý majetek 
z dlouhodobých zdrojů. V obou případech jsou však obě společnosti financovány převážně cizím 
kapitálem. V případě rohlik.cz byl podíl cizích zdrojů na pasivech dokonce vyšší než 100 %, vzhledem 
k zápornému vlastnímu kapitálu způsobený zápornými výsledky hospodaření. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Ač si o tomto pravidlu můžeme myslet cokoliv, použití přídavného jména „zlaté“ by mělo evokovat něco nejspíše cenného či 
trvanlivého. Možná dojdeme později k názoru, že takové přídavné jméno není v souvislosti s moderním finančním řízení vhodné. 
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Horizontální analýza rozvahy - pasiv 
Tabulka 7 Horizontální analýza pasiv AmRest s.r.o. 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 hodnota hodnota hodnota 

PASIVA CELKEM 1 139 018 1 483 217 1 571 115 
% změna x 30,22% 5,93% 

VLASTNÍ KAPITÁL 321 817 433 584 684 848 
% změna x 34,73% 57,95% 

Základní kapitál 92 694 92 694 92 694 
% změna x 0,00% 0,00% 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 
% změna x x x 

Výsledek hospodaření minulých let 825 4 123 260 890 

% změna x 399,76% 6227,67% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 228 298 336 767 331 264 

% změna x 47,51% -1,63% 

CIZÍ ZDROJE 799 699 1 018 897 857 560 
% změna x 27,41% -15,83% 

Rezervy 25 010 41 941 43 080 
% změna x 67,70% 2,72% 

Závazky 774 689 976 956 814 480 

% změna x 26,11% -16,63% 

Dlouhodobé závazky 245 366 316 091 11 090 

% změna x 28,82% -96,49% 

Krátkodobé závazky 529 323 660 865 803 390 
% změna x 24,85% 21,57% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 17 502 30 736 28 707 
% změna x 75,61% -6,60% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

Tabulka 8 Horizontální analýza pasiv VELKÁ PECKA s.r.o. 
 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 

 hodnota hodnota hodnota 
PASIVA CELKEM 198 747 264 554 979 748 

% změna x 33,11% 270,34% 
VLASTNÍ KAPITÁL -60 630 -10 522 265 614 

% změna x x x 
Základní kapitál 323 323 345 

% změna x 0,00% 6,81% 

Ážio a kapitálové fondy 210 145 260 145 498 123 
% změna x 23,79% 91,48% 

Výsledek hospodaření minulých let -169 267 -271 098 -270 990 

% změna x x x 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -101 831 108 38 136 

% změna x x 35211,11% 

CIZÍ ZDROJE 257 084 272 216 700 930 
% změna x 5,89% 157,49% 

Rezervy 1 898 3 448 10 702 
% změna x 81,66% 210,38% 

Závazky 255 186 268 768 690 228 

% změna x 5,32% 156,81% 

Dlouhodobé závazky 372 0 17 500 

% změna x -100,00% x 

Krátkodobé závazky 254 814 268 768 672 728 
% změna x 5,48% 150,30% 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 2 293 2 860 13 204 
% změna x 24,73% 361,68% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
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Vertikální analýza výsledovky 
Tabulka 9 Vertikální analýza výsledovky AmRest s.r.o. (v tis. Kč) 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 3 097 831 100,00% 3 708 383 100,00% 4 330 103 100,00% 

Tržby za prodej zboží 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Výkonová spotřeba 1 856 332 59,92% 2 145 196 57,85% 2 548 684 58,86% 

Osobní náklady 757 379 24,45% 920 778 24,83% 1 123 588 25,95% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 175 170 5,65% 207 260 5,59% 220 730 5,10% 

Provozní výsledek hospodaření 325 807 10,52% 457 897 12,35% 459 178 10,60% 

Finanční výsledek hospodaření -37 286 -1,20% -35 378 -0,95% -42 587 -0,98% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 288 521 9,31% 422 519 11,39% 416 591 9,62% 

Daň z příjmů 60 223 1,94% 85 752 2,31% 85 327 1,97% 

Výsledek hospodaření po zdanění 228 298 7,37% 336 767 9,08% 331 264 7,65% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 Vertikální analýza výsledovky VELKÁ PECKA s.r.o. (v tis. Kč) 

 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 

 hodnota podíl, % hodnota podíl, % hodnota podíl, % 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 61 893 3,04% 77 631 3,13% 172 379 4,13% 

Tržby za prodej zboží 1 974 362 96,96% 2 399 080 96,87% 4 005 351 95,87% 

Výkonová spotřeba 1 990 300 97,74% 2 290 235 92,47% 3 791 000 90,74% 

Osobní náklady 120 459 5,92% 142 667 5,76% 256 769 6,15% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 21 396 1,05% 27 464 1,11% 50 710 1,21% 

Provozní výsledek hospodaření -86 904 -4,27% 19 471 0,79% 63 751 1,53% 

Finanční výsledek hospodaření -14 927 -0,73% -19 363 -0,78% -25 615 -0,61% 

Výsledek hospodaření před zdaněním -101 831 -5,00% 108 0,00% 38 136 0,91% 

Daň z příjmů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Výsledek hospodaření po zdanění -101 831 -5,00% 108 0,00% 38 136 0,91% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
 
Vzhledem k odlišným povahám obou obchodních modelů bude promítnuta tato skutečnost i do výkazů 
zisku a ztráty společností. Dominantní nákladovou položkou obou společností je výkonová spotřeba, 
která v sobě zahrnuje zejména spotřebu materiálu (v případě KFC) a náklady vynaložené na prodané 
zboží (v případě rohlik.cz), dále také položka obsahuje náklady na energie a služby. 
 
Je také zřejmé, že KFC vzhledem k množství poboček, kde musí udržovat obsluhu, bude mít také vyšší 
osobní náklady, zatímco v případě online businessu, jako je rohlik.cz, bychom očekávali náročnost na 
personál relativně nižší. Úpravy hodnost v provozní oblasti – odpisy, budou v případě výrobních 
společností také tvořit podstatnou část nákladů v porovnání s obchodními společnostmi.  
 
Vzhledem k tomu, že ale KFC není typická výrobní společnost vyžadující vysoký počet strojů a budov 
na produkci, bude tento podíl relativně nižší, v případě obchodní společnosti jako je rohlik.cz téměř 
zanedbatelný. 
 
Provozní výsledek hospodaření představuje základní ukazatel efektivnosti transformačního procesu 
firmy. V nově založených společnostech je běžné, že je v prvních letech záporný před generováním 
dostatečného množství tržeb pro pokrytí fixních nákladů firmy a další tvorbu zisku (tj. dosažení tzv. bodu 
zvratu). 
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Neoddělitelnou součástí výsledovky je také finanční výsledek hospodaření, který v sobě zahrnuje 
převážně úrokové náklady z dluhů. Pokud by úrokové platby z dluhů byly vyšší než generovaná EBIT 
(EBITDA)7, znamenalo by to, že činnost společnosti nevytváří dostatečné množství peněž ke splacení 
úroků z dluhů použitých k financování činnosti společnosti a firma musí úroky hradit buď historicky 
vygenerovaných prostředků, vlastních zdrojů nebo dodatečným získáváním dluhových zdrojů (což může 
ohrožovat její dlouhodobou solventnost, finanční pozici). 
 
Horizontální analýza výsledovky 
Tabulka 11 Horizontální analýza výsledovky AmRest, s.r.o. 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 hodnota hodnota hodnota 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 3 097 831 3 708 383 4 330 103 
% změna x 19,71% 16,77% 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 
% změna x x x 

Výkonová spotřeba 1 856 332 2 145 196 2 548 684 
% změna x 15,56% 18,81% 

Osobní náklady 757 379 920 778 1 123 588 

% změna x 21,57% 22,03% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 175 170 207 260 220 730 
% změna x 18,32% 6,50% 

Provozní výsledek hospodaření 325 807 457 897 459 178 
% změna x 40,54% 0,28% 

Finanční výsledek hospodaření -37 286 -35 378 -42 587 
% změna x x x 

Výsledek hospodaření před zdaněním 288 521 422 519 416 591 
% změna x 46,44% -1,40% 

Daň z příjmů 60 223 85 752 85 327 
% změna x 42,39% -0,50% 

Výsledek hospodaření po zdanění 228 298 336 767 331 264 
% změna x 47,51% -1,63% 

Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 

Tabulka 12 Horizontální analýza výsledovky VELKÁ PECKA s.r.o. 

 30.04.2018 30.04.2019 30.04.2020 
 hodnota hodnota hodnota 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 61 893 77 631 172 379 
% změna x 25,43% 122,05% 

Tržby za prodej zboží 1 974 362 2 399 080 4 005 351 

% změna x 21,51% 66,95% 

Výkonová spotřeba 1 990 300 2 290 235 3 791 000 
% změna x 15,07% 65,53% 

Osobní náklady 120 459 142 667 256 769 
% změna x 18,44% 79,98% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 21 396 27 464 50 710 
% změna x 28,36% 84,64% 

Provozní výsledek hospodaření -86 904 19 471 63 751 
% změna x x 227,42% 

Finanční výsledek hospodaření -14 927 -19 363 -25 615 
% změna x x x 

Výsledek hospodaření před zdaněním -101 831 108 38 136 
% změna x x 35 211,11% 

Daň z příjmů 0 0 0 
% změna x x x 

Výsledek hospodaření po zdanění -101 831 108 38 136 
% změna x x 35 211,11% 

 
7 viz pozdější výklad 
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Zdroj: or.justice.cz, vlastní zpracování 
 
Tržby obou společností rostou ve sledovaném období dynamicky. Zatímco si „starší“ společnost KFC 
drží solidní 20% meziroční růst, rohlik.cz na svém počátku je schopen zvyšovat své tržby rychleji. 
V případě rohlik.cz je k 30.04.2020 jejich vývoj také výrazně ovlivněn zavedením vládních opatřeních 
v souvislosti se šířením nákazy Covid-19. U společnosti KFC budeme moci ve stejném roce očekávat 
spíše jejich propad, jelikož restaurační zařízení musela být po dlouhou dobu zavřená. Budeme 
pozorovat, jak administrativní opatření mohou velmi promluvit do finanční situace společností. 
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