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1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
 
Podklady pro 2. cvičení 
 
Cílem 2. cvičení je procvičení (i) orientace v rozvaze a výsledovce konkrétních společností, (ii) aplikace 
znalostí horizontální a vertikální analýzy pro odhad oboru působnosti konkrétních společností. 
 
Pro potřeby zpracování horizontální a vertikální analýzy můžete pracovat s tímto odborných textem, 
který bude tvořit část publikace věnující se 1FP303 – ke stažení zde: https://kfop.vse.cz/wp-
content/uploads/page/1649/1FP303_Podklad_2cv_Horizontalni-a-vertikalni-analyza.pdf 
 
1. Odhadněte obor působnosti konkrétní společnosti 

 
Cílem úkolu je uvědomit si, že struktura aktiv, pasiv a struktura výsledovky může bez dalšího napovědět, 
v jakém oboru společnost může podnikat.  
 
Doplňte tabulku – u zdůvodnění přiřazení výkazů k oboru to někdy bude snad, jindy těžší. Zamyslete 
se, zda ke zdůvodnění nevyužít základní postupy horizontální a vertikální analýzy (ale do detailu 

půjdeme v druhém úkolu). Malá nápověda: pracujme pouze s obory, které jsou uvedené v tabulce. 

Nezalekněme se různými formáty vstupných informací! 
 

Obor podnikání 
Jakou 

společnost 
jste přiřadili? 

Důvody, pro přiřazení 

Zemědělství 
  

Pojišťovna 
  

Obchodní podnik 
  

Banka 
  

Podnik poskytující služby 
  

ČNB 
  

Výrobní podnik 
  

Holdingový podnik 
  

 
Konkrétní výkazy k přiřažení k oboru podnikání: 

A. rozvaha zde a výsledovka zde 
B. rozvaha zde a výsledovka zde 
C. rozvaha zde a výsledovka zde 
D. rozvaha zde a výsledovka zde 
E. rozvaha zde a výsledovka zde 
F. rozvaha zde a výsledovka zde 
G. rozvaha zde a výsledovka zde 
H. rozvaha zde a výsledovka zde 

 
Prezentace finančních výkazů je u mnoha společností vnímána jako určitá forma marketingu. 
Finanční výkazy jsou pak prezentovány ve velmi zajímavých zpracováních výročních zpráv. 

Pro finančního analytika se může jednat o příjemné zpestření studovaného textu, ale je 
potřeba někdy právě díky grafickým zpracováním vynaložit vyšší úsilí k nalezení potřebného 
údaje. Podívejte se pro inspiraci, jak např. skupina ČEZ nebo PPF prezentuje výroční zprávy. 

 
 
 
 
 

Správný výsledek  

https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/1FP303_Podklad_2cv_Horizontalni-a-vertikalni-analyza.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/1FP303_Podklad_2cv_Horizontalni-a-vertikalni-analyza.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/B_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/B_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/C_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/C_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/D_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/D_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/E_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/E_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/F_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/F_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/G_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/G_vysledovka.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/H_rozvaha.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/H_vysledovka.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport/investori/vz-2019/vyrocni-zprava-2019-skupina-cez.pdf
https://www.ppf.eu/cs/ppf-group-nv-vyrocni-zprava-2019?strana=1
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Spravne-reseni.xlsx
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2. Zpracujte horizontální a vertikální analýzu společnosti Tesla Inc. 
 

Cílem úkolu je (i) aplikace základního nástroje finanční analýzy (viz výše nebo zde) a (ii) trénink 
analytického vyhodnocení vypočtených informací. Zároveň je cílem vyzkoušet si práci s výkazy, které 
nejsou nutně dle „českých standardů“.  
 
Finanční analytik se musí umět zorientovat i v jiných podkladech než těch, 
které vzniknou dle české standardizace. Spíše častěji, zejména analytici 
zaměření na investování na kapitálových trzích, se pracuje s informacemi, 

které nemusejí mít obvyklou strukturu dle „české“ rozvahy a výsledovky. 

Finanční analytik by měl umět anglické pojmy jednotlivých veličin ve finančních výkazech. 
 
Podkladový materiál pro práci nalezněte zde. 
 
Stručné business info o spol. Tesla Inc. (zdroj: Thomson Reuters Eikon)1: 
Tesla, Inc., formerly Tesla Motors, Inc., incorporated on July 1, 2003, designs, develops, manufactures 
and sells fully electric vehicles, and energy storage systems, as well as installs, operates and maintains 
solar and energy storage products. The Company operates through two segments: automotive, and 
energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, 
manufacturing, and sales of electric vehicles. The energy generation and storage segment includes the 
design, manufacture, installation, and sale or lease of stationary energy storage products and solar 
energy systems to residential and commercial customers, or sale of electricity generated by its solar 
energy systems to customers. 
 
As of December 31, 2016, the Company produced and sold two fully electric vehicles, the Model S 
sedan and the Model X sport utility vehicle (SUV). It also offers Model 3, a sedan designed for the mass 
market. The Company sells vehicles through its own sales and service network. It offers energy storage 
products, which includes the 14-kilowatt hour (kWh) Powerwall 2 with an integrated inverter for 
residential applications and the 200 kWh Powerpack 2. It also offers bi-directional inverter for 
commercial, industrial and utility applications. Model S is a fully electric, four-door, five-adult passenger 
sedan that offers compelling range and performance with zero tailpipe emissions. It offers performance 
and all-wheel drive dual motor system options. Model S also includes luxury features, including a 17-
inch touch screen driver interface, its autopilot hardware to enable both active safety and convenience 
features, and over-the-air software updates. Model X is an all-electric production sport utility vehicle, 
and offers functionality with features, such as its fully electric, all-wheel drive dual motor system and its 
autopilot system. Model X can seat up to seven adults and incorporates a falcon wing door system for 
access to the second and third seating rows. 
 
The Company develops energy storage products for use in homes, commercial facilities and utility sites. 
The applications for these battery systems include the provision of backup power, grid independence, 
peak demand reduction, demand response, reducing intermittency of renewable generation and 
wholesale electric market services. The Company's energy product portfolio includes systems with a 
range of applications, from use in homes to use in large grid-scale projects. Powerwall 2 is a 14 kWh 
rechargeable lithium-ion battery designed to store energy at a home or small commercial facility and 
can be used for self-consumption of solar power generation and as backup power. In addition, it offers 
a 200 kWh Powerpack system, which can be used by commercial and industrial customers for peak 
shaving, load shifting, self-consumption of solar generation and demand response. The Powerpack 
system is a fully integrated energy storage solution that can be used by utilities to smooth and firm the 
output of renewable power generation sources, provide energy capacity to the grid, defer or eliminate 
the need to upgrade transmission infrastructure and also provide for a range of grid services for utilities. 
For grid-scale applications, 200 kWh battery blocks can be grouped together to offer megawatt hours 
and gigawatt hours installations. 
 
The Company's components of its solar energy systems include solar panels that convert sunlight into 
electrical current, inverters that convert the electrical output from the panels to a usable compatible with 
the electric grid, racking that attaches the solar panels to the roof or ground, electrical hardware that 
connects the solar energy system to the electric grid and its monitoring device. It also designs and 
manufactures other system components. The Company offers loans and leases for its vehicles in North 
America, Europe and Asia primarily through various financial institutions. It also offers financing 
arrangements directly through its local subsidiaries in certain areas of the United States, Germany, 
Canada and the United Kingdom. 

 
1 Nebo také více na www.tesla.com 
 

https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/1FP303_Podklad_2cv_Horizontalni-a-vertikalni-analyza.pdf
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Tesla_zadani.xls
http://www.tesla.com/
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The Company competes with Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Honda, Toyota, Daimler, Nissan, Fiat, 
Ford, General Motors, Mitsubishi, AES Energy Storage, LG Chem, Samsung, Vivint Solar Inc., Sunrun 
Inc., Trinity Solar and Sungevity, Inc. 
 

a) Vypočtěte absolutní změny vybraných položek výsledovky za posledních 5 let (horizontální 
analýza v absolutním vyjádření) a okomentujte zásadní zjištění. 

b) Vypočtěte relativní změny vybraných položek výsledovky za posledních 5 let (horizontální 
analýza v indexovém vyjádření) a okomentujte zásadní zjištění – porovnejte, zdali zásadní 
zjištění vyplynula stejně při absolutním i relativním vyjádření. 

c) Vypracujte vertikální analýzu výsledovky ve vztahu k tržbám společnosti („net sales“) u 
vybraných položek za posledních 5 let a okomentujte zásadní zjištění. 

d) Vyjádřete se k vybraným položkám výsledovky – proč byly vybrány? 
e) Vypočtěte absolutní změny vybraných položek rozvahy za posledních 5 let (horizontální analýza 

v absolutním vyjádření) a okomentujte zásadní zjištění. 
f) Vypočtěte relativní změny vybraných položek rozvahy za posledních 5 let (horizontální analýza 

v indexovém vyjádření) a okomentujte zásadní zjištění – porovnejte, zdali zásadní zjištění 
vyplynula stejně při absolutním i relativním vyjádření. 

g) Vypracujte vertikální analýzu rozvahy ve vztahu ke generalizované* položce u vybraných 
položek za posledních 5 let a okomentujte zásadní zjištění. 

h) Vyjádřete se k vybraným položkám rozvahy – proč byly vybrány? 
 

* Generalizovaná položka – jedná se o položku, jejíž součástí je položka sledovaná. Můžeme si 
definovat dle vlastních potřeb. Nyní se však soustřeďme na toto členění 

o Generalizovaná položka „Total Assets“ pro 1. „Total Current Assets“, 2. 
„Property/Plant/Equipment, Total – Net“, 3. „Other Long Term Assets, Total“ 

o Generalizovaná položka „ Total Liabilities & Shareholder’s Equity“ pro 1. „Total 
Liabilities“ a 2. „Shareholder’s Equity“  

Správný výsledek  

https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Tesla_reseni.xls

