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2 Reorganizace finančních výkazů 
_____________________________________ 
 
Jedněmi z nejdůležitějších zdrojů informací pro 
vypracování finanční analýzy a sestavení 
finančního plánu jsou finanční výkazy – rozvaha, 
výsledovka5, výkaz cash flow (obecně můžeme říct 
účetní závěrka – viz výše o účetních jednotkách). 
Tyto výkazy mají svou regulovanou podobu. Záleží 
v rámci jaké účetní regulace účetní jednotka dané 
výkazy sestavuje. Ačkoliv je zřejmá tendence 
k postupné harmonizaci účetního výkaznictví (více 
viz např. (Dvořáková, 2019)6) setkáme se v praxi 
s různými účetními standardy, a to jak na 
mezinárodní úrovni, tak na úrovni lokální (národní).  
 
Není od věci si připomenout, že při své práci se 
finanční analytik zpracovávající finanční analýzu 
české společnosti jistě setká s účtováním a 
zpracováním účetní závěrky dle: 

- Mezinárodních účetních standardů (jistě u 
veřejně obchodovaných společností a u 
společností, které si tento způsob zvolí7) 

- Českých účetních standardů, resp. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích 
vyhlášek (když není účtováno podle 
mezinárodních účetních standardů) 

- US GAAP8 (Americké všeobecně 
uznávané účetní principy), pokud jsou 
k tomuto navíc (tj. mimo zákonný 
požadavek) nucené dceřiné společnosti 
amerických mateřských entit či možnost 
mít obchodované cenné papíry na 
amerických burzách. 

 
(Koller, et al., 2020) na s. 211 uvádějí, že tradiční 
finanční výkazy neposkytují vhled do provozní 
výkonnosti a hodnoty, jelikož pro takové pohledy 
nejsou strukturovány. Rozvaha poskytuje 
informace o všech aktivech, tj. provozně nutných 
(můžeme v angličtině možná výstižněji označit jako 
„core assets“ nebo do určité míry jako lehce 
matoucí „operating“ assets“ – lehce matoucí proto, 

 
5 Laskavý čtenář promine, že pro zkrácení využívám laické 
označení a nikoliv označení v plném názvu, tj. „výkaz zisků a 
ztrát“ 
6 str. 17 a následující 

že v ČR používáme druhové členění nákladů a 
označujeme určité druhy nákladů jako „provozní“ 
bez ohledu na to, zdali plní popsaný smysl v této 
části) a zbytných aktivech (angl. označovány jako 
„noncore assets“ nebo „nonoperating assets“), 
dále poskytuje informace o zdrojích financování. 
Výsledovka obdobně jako rozvaha poskytuje 
celkové informace o hospodaření, bez ohledu na 
to, zdali se týká hlavní(ch) činnosti(í) nebo činností 
zbytných. Autoři rovněž správně uvádějí, že za 
účelem analyzování skutečné výkonnosti je nutné, 
aby si finanční analytik finanční výkazy pro své 
analytické potřeby „reorganizoval“.  
 
Základních východiskem reorganizace finančních 
výkazů pro potřeby finančních analytika je 
definování toho, co je pro analyzovanou 
společností klíčová (nezbytná) činnost, pro kterou 
byla založena, resp. která je v dané době tou 
podnikatelskou činností, která má zajistit 
dlouhodobé fungování společnosti a která má být 
tou činností, za jejímž účelem je podnikatelská 
činnost dlouhodobě vykonávána, tj. za účelem 
(dlouhodobého) dosahování zisku. U finančně 
zdravé společnosti se nebude jednat o dosažení 
zisku z nějaké mimořádné, nahodilé, neopakující 
se podnikatelské činnosti. Finanční analytik by měl 
zjistit, jaká činnost analyzované společnosti je tou 
klíčovou, hlavní, běžnou, opakující se činností (a 
může jich být samozřejmě i více).  Toto zjištění je 
zcela zásadní a mělo by být uvedeno v rámci 
(písemné) analýzy, a to proto, že zjištění, jaké má 
společnost podnikatelské zaměření, bude 
ovlivňovat výrok o finančním zdraví, reálné finanční 
výkonnosti a udržitelnosti daného podnikání a jeho 
vývoje do budoucna. Anglicky bývá tato činnost (či 
více činností) označována jako „core business“.  
 
Poté, co byla s úspěchem definována klíčová 
podnikatelská činnost, je potřeba definovat, 
s jakými výrobními faktory je daná činnost 
realizována (srov. s kap. „Analýza efektivity využití 
majetku (aktivita, „asset utilization 
measurements“)“ v textu níže). 
 

7 viz § 19a zákona o účetnictví 
8 United States Generally Accepted Accounting Principles 
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Při reorganizaci finančních výkazů se budeme 
soustředit na vykázaná aktiva a vykázaná pasiva. 
Není nijak překvapující, že v rozvahách 
společností jsou majetky, které přímo nesouvisí 
s jejich core businessem. Víše jsme uvedli, že 
aktiva, která využíváme pro klíčovou 
podnikatelskou činnost, bývají označována jako 
„core“ nebo „operating“ assets, v české odborné 
literatuře (např. (Mařík, et al., 2018) jako „aktiva 
provozně potřebná“. Pro účely finanční analýzy a 
sestavení finančního plánu je dobré od sebe tyto 
dvě skupiny aktiv oddělit, a to proto, abychom měli 
jasný přehled, jaký podíl aktiv je případně zcela 
zbytný (tj. jedná se o aktiva nepotřebná). Taková 
nepotřebná aktiva mohou mít v rámci pokračování 
podnikatelské činnosti různé využití: 

- Můžeme je okamžitě prodat (či uvažovat o 
jejich okamžitém prodeji, a tedy dalším 
nezahrnování těchto aktiv do rozvahy, 
resp. nezahrnování důsledků držby těchto 
aktiv do hospodaření), aniž bychom tím 
jakkoliv ovlivnili vývoj „core businessu“ a 
de facto tím posílili vývoj cash flow; 

- Můžeme je nadále nechat v podniku, 
avšak v rámci finanční analýzy či 
sestavení finančního plánu bychom tyto 
majetky a jejich efekty do hospodaření 
měli sledovat zvlášť, aby nezkreslovaly 
vyhodnocení finančního zdraví 
analyzované společnosti (pokud by se 
ukázalo, že nejsou tyto aktiva nijak 
využívána, může být v rámci finančního 
plánu prezentován návrh např. na jejich 
pronájem). 

 
Dalším důvodem úpravy výše provozně 
potřebných aktiv může být jejich forma vykazování 
dle používaného standardu účtování. Pokud 
bychom analyzovaly dvě stejné společnosti, 
přičemž jedna by svou činnost prováděla na 
majetku, který pořídila úvěrem a druhá na majetku 
„pořízeném“ na finanční leasing, dospěli bychom 
bez úprav k odlišným závěrům (např. u ukazatele 
rentability aktiv či ukazateli věnující se zadlužení 
společností). Proto je v rámci reorganizace 
účetních výkazů nutné zohlednit v aktivech 
veškerá provozně nutná aktiva, která jsou 

 
9 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších 
předpisů, zde konkrétně § 2 

v efektivním vlastnictví analyzované společnosti. 
Stejně tak je potřeba zobrazit také veškeré reálné 
závazky (dluhy), které se k vykázaným aktivům 
váží. Více k tomuto dále ve větším detailu.  
 
Samozřejmě není jednoduché od sebe oddělit 
jednotlivé úkony reorganizace finančních výkazů, 
tj. uvést neměnný scénář postupu, ale obvykle se 
vyplácí core business vyjádřit také kvantitativně, 
např. definovat jaká část tržeb analyzované 
společností plyne z core business aktivit a která 
část ze zbytných činností. K takovým tržbám (angl. 
„sales“) je následně potřeba přiřadit také příslušné 
náklady (angl. „costs“). Zjednodušeně řečeno 
úprava finančních výkazů musí proběhnout také na 
straně výsledovky tak, aby byla zřejmá linka mezi 
provozně potřebnými aktivy a náklady, které tyto 
operating assets vyvolávají, resp. také linka mezi 
provozně potřebnými pasivy a vyvolanými náklady 
(zde zejména náklady spojené s financováním). 
Při dané reorganizaci budeme pracovat 
s ukazateli, které např. česká výsledovka 
neobsahuje (např. ukazatel EBITDA, EBIT, 
NOPAT a další viz dále). 
 
Schematicky jsou vztahy při reorganizaci 
finančních výkazů uvedeny níže. 

Obrázek 2-1: Reorganizace finančních výkazů 

 
Zdroj: vlastní obrázek 
 
Práce finančního analytika může být tedy 
významně jiná než práce auditora. Auditor pohlíží 
na finanční výkazy jinýma očima než finanční 
analytik. Cíl práce auditora při auditu účetní 
závěrky je definován v zákonných předpisech9 jako 
vyjádření odborného názoru na to, zda: „podává 
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věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v 
souladu s právními předpisy a příslušným rámcem 
účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní 
závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka 
sestavena…“ Rozdíl v přístupu osvětlí to, že i když 
společnost bude mít ve svém majetku podstatnou 
část takových aktiv, která nejsou provozně 
potřebná, stále bude platit, že její účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz. Reorganizace 
finančních výkazů tedy není o poctivém či 
nepoctivém, resp. věrném či nevěrném obrazu 
účetnictví, ale o struktuře a potřebě různých 
informací pro práce finančního analytika. Práce 
finančního analytika není nijak specificky právně 
zakotvena a cíle jsou vždy dané zadáním a 
účelem. 
   
Investovaný kapitál (Invested Capital) 
 
Účetní pojetí rozvahy zobrazuje (jak bylo výše 
uvedeno) veškerá aktiva, která splňují pouze 
příslušnou účetní definici (srov. např. s. 
(International Accounting Standards Board, 2021), 
Conceptual Framework for Financial Reporting, str. 
A 38 a násl. a ZoÚ, resp. prováděcích vyhlášek 
ZoÚ). 
 
Problém je ten, že ne všechna aktiva jsou dle dané 
konkrétní účetní regulace vykázatelná, resp. 
rovněž existuje potíž s hodnotou, ve které je 
aktivum vykázané. V rámci reorganizace 
rozvahy by měl mít finanční analytik zájem na 
tom, aby viděl v aktivech veškerá dlouhodobá 
a krátkodobá aktiva, která se podílejí na 
generování „core business“ tržeb, resp. měl tuto 
informaci případně rozdělenou podle toho, která 
dlouhodobá aktiva se podílejí na jaké aktivitě. 
Stejně tak je důležité, aby bylo zřejmé, v jaké 
hodnotě jsou taková aktiva vykázána a jaké 
implikace má daná úroveň ocenění v rozvaze 
(např. účetní zůstatkové ceny vs. tržní hodnoty) do 
faktické finanční situace společnosti. Stejný zájem 
byl měl mít také na straně pasiv. Tzn. aby pasiva 
(a zejména dluhy) byly vykázány a výše 

 
10 Stále má i při reorganizaci finančních výkazů platit bilanční 
pravidlo, tj. aktiva se rovnají pasivům. V případě, kdy se 
upravují aktiva, bývá obvykle vyrovnávací položkou na straně 
pasiv položka vlastního kapitálu, do kterého se dají promítnout 

vlastního kapitálu případně obsahovala 
veškerou svou hodnotu10. 
 
Pokud je finanční analytik externím zpracovatelem 
daného úkolu, má jistě složitější výchozí pozici 
oproti zpracovateli, který má k dispozici veškeré 
potřebné interní informace. Externí analytik tedy 
bude důkladně procházet např. informace uvedené 
ve výročních zprávách, využije případné možnosti 
provedení místního šetření či konzultací (interview) 
s příslušným managementem, umožní-li to daná 
konkrétní situace.  
 
Cílem reorganizace aktiv je získat informace o výši 
investovaného kapitálu („IC“). Jinými slovy, 
investovaný kapitál jsou veškerá (ideálně reálně 
ohodnocená) aktiva, která společnost využívá pro 
své hlavní podnikatelské aktivity („core business“). 
 
Typické systémové příklady reorganizace - aktiva 
 
Za typické reorganizace, které je dobré zvážit, lze 
považovat: 

- vliv využívání majetku financovaného 
finančním leasingem v případě, kdy účetní 
regulace takový majetek nevykazuje do aktiv, 
resp. závazky do pasiv; 

- revaluace vykázaných hodnot aktiv i pasiv 
v rozvaze: pokud máme za cíl zjistit faktické 
finanční zdraví, či faktickou výkonnost 
společnosti, nemůžeme se vždy spolehnout 
na vykázané ocenění aktiv z toho důvodu, že 
jejich reálná či tržní hodnota je jiná než 
vykázaná zůstatková cena dle používané 
účetní regulace (markantní rozdíly se obvykle 
objevují u takových složek majetku, které mají 
velmi dlouhou dobu využití (např. nemovité 
věci – pozemky, budovy) či nebo trh 
s takovými složkami majetku je vcelku 
volatilní (např. zásoby ropy, kryptoměny ve 
vlastnictví, spekulativní cenné papíry či různé 
krátkodobé investiční nástroje aj.); 

- kapitalizace nákladů (např. na výzkum a 
vývoj, na marketing) či vykázání majetku, 
který vykázán z různých důvodů není (viz 

jak pozitivní vlivy – tj. navýšení z titulu přecenění aktiv směrem 
nahoru, tak vlivy negativní – tj. snížení z titulu přecení aktiv 
směrem dolů. Naopak do úprav vlastního kapitálu nepatří práce 
se zobrazením dluhů, které společnost jinak eviduje mimo 
rozvahu (např. finanční leasing). 
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výše uvedený majetek na finanční leasing, ale 
také různé složky nehmotného majetku); 

- zapracování vnějších vlivů (trhu, regulace, 
inflace aj.) na rozvahové položky (např. 
regulovaná báze aktiv při účtování 
regulovaných cen energií atp.). 

 
Typické příklady reorganizace položek 
 
Při práci s účetními výkazy (zde zejména 
s rozvahou) budeme na základě dostupných 
informací kriticky posuzovat, zda je konkrétní 
položka v rozvaze vykázána tak, aby umožňovala 
faktické zhodnocení finančního zdraví. 
 
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 
Obecně je velmi problematické pracovat 
s reorganizací vykázání nehmotných aktiv. Vyjma 
výjimek – např. nakoupené licence, nakoupený 
software, přihlášené patenty, je celková 
identifikace obtížná. Např. goodwill u společnosti 
bezpečně zjistíme, až když je daná společnost 
předmětem obchodní transakce mezi nezávislými 
subjekty. Orientačně nevykázaný goodwill 
můžeme samozřejmě zjistit, ale takové zjištění je 
obvykle časově náročné (obvykle se provádí 
celkové ocenění společnosti). 
 
U existujícího zaúčtovaného goodwillu by bylo 
vhodné prověřit pomocí tzv. „impairment testu“11, a 
to s ohledem na jeho náročnost alespoň 
orientačně:  

- kdy goodwill vzniknul, 
- proč vzniknul (z jakého titulu, transakce) 
- kdo jej vypočetl / určil 
- zda důvody pro jeho vykázání stále trvají 

 
V rámci identifikace nehmotných statků může být u 
některých společností smysluplné uvažovat také o 
„kapitalizaci“ nákladů na výzkum a vývoj, případně 
na marketing. Zejména pokud historické náklady 
dosáhly toho, že díky nim budou produkovány 
výnosy po delším dobu (více účetních období) a 
v takovém případě by proti nim nebyly vykázány 
příslušné náklady (což by mohlo ovlivňovat 
skokově např. ukazatele rentabilit). 

 
11 Proces je velmi náročný, pro zpracování finanční analýzy 
nikoliv v dané náročnosti důležitý. Zájemce odkazuji např. na 
Mezinárodní účetní standardy IFRS 

 
Majetek PP & E (angl. Property, Plant and Equipment) – 
stálá aktiva 
Dlouhodobý hmotný majetek – nebo také stálá 
hmotná aktiva či movité a nemovité věci (v 
podrobnějším člení viz dále Elementární analýza) 
zaúčtovaná v účetní hodnotě mohou být zkreslena 
co do vykázané hodnoty směrem nahoru i směrem 
dolů.  
 
Potenciální zkreslení je samozřejmě vždy určitou 
funkcí původního zaúčtování ceny pořízení (např. 
historické ceny), možností účetnictví revaluovat 
původní zaúčtované ceny (tj. např. úplnou 
nemožností reflektovat změny cen na trhu) a 
možností a volby odpisů (např. nemožnosti odpisů 
u pozemků).  
 
U nemovitých věcí: 
Směrem nahoru může být zkreslení dáno např.: 

- u pozemků, které mají určitou (např. 
ekologickou) zátěž v takové podobě, která 
brání využití pozemků pro daný účel 
(typické u zemědělské půdy s klesající 
plodící schopností či u poškozených 
lesních pozemků); 

- u nevhodně (či nedostatečně) 
udržovaných či zrekonstruovaných budov 
pro daný účel technologie výroby (např. 
starší logistické haly s více patry a určitou 
konstrukční nosností); 

- u skrytě poškozených budov (je však 
otázka, zda toto lze vůbec odhalit při 
místním šetření); 

- obecně propadem cen na trhu nemovitých 
věci při účtování v historických 
pořizovacích cenách; 

- obecně také vnějšími proměnnými (tj. 
k např. u bio zemědělského pozemku 
bude vybudována skládka, či v okolí 
kancelářské budovy postupně vznikne 
sociálně vyloučená lokalita aj.). 

Směrem dolů může být zkreslení dáno např. 
- u pozemků nakoupených původně s jiným 

možným využitím (změna územních plánů 
způsobí jiné využití s vyšší přidanou 
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hodnotou – zemědělský vs. stavební 
pozemek) 

- vnější vlivy způsobí, že pozemek bude 
výrazně zhodnocen i při stávajícím 
možném využití (např. nová okolní 
dopravní infrastruktura zvýší obslužnost 
pozemku) 

- u budov v dobrých lokalitách se silnou 
poptávkou jsou ceny spíše rostoucí než 
klesající  

- u budov, které jsou fakticky technicky 
zhodnocované, ale účetně se jedná o 
opravy (tj. náklad daného období) 

- u budov s dalším (dříve neočekávaným) 
využitím (např. průmyslové haly 
s potenciálem střešní FVE elektrárny) 

- obecně růstem cen na trhu nemovitých 
věcí (a inflace). 

 
U movitých věcí: 
Směrem nahoru může být zkreslení dáno např.: 

- u strojů a zařízení jejich faktickou 
nevyužitelností pro (nově) zvolený postup; 

- u strojů a zařízení nemožností dosažení 
jejich kapacity (zbytečně a dlouhodobě 
naddimenzované zařízení); 

- u velmi unikátních strojů a zařízení při 
závislosti na jednom dodavateli servisu, 
který přestane servis poskytovat; 

- obecně velmi rychlým technologickým 
pokrokem v některých oborech (zakoupí 
se technologie, jejíž implementace do 
funkčního stavu je relativně dlouhá); 

- u zemědělských podniků je nižší 
produktivita základního stáda, než se 
očekávalo při pořízení. 

Směrem dolů může být zkreslení dáno např.: 
- u strojů a zařízení, které jsou účetně zcela 

odepsané, ale stále produkce schopné, 
resp. v provozu (obvykle zařízení nikoliv 
pro precizní a přesnou výrobu, ale na 
„hrubou práci“); 

- u strojů a zařízení, které jsou unikátní a 
fakticky nenahraditelné či by se jejich 
výměna ekonomicky nevyplatila, ale 
přesto jsou stroje zcela funkční a bez vad 
(to se týká zejména větších 

 
12 Pro zájemce doporučuji např. (Zelenka & Zelenková, 2018) 

technologických celků – např. hlubinné 
těžební stroje). 

 
(Ne)konsolidované účasti v dceřiných společnostech, 
finanční investice 
Vlastnictví minoritních (a tedy nekonsolidovaných 
majetkových) podílů v jiných společnostech (a 
neurčených k obchodování) může být v účetnictví 
společnosti jak nadhodnocené, tak podhodnocené, 
a to v závislosti na aktuálním výkonu dané dceřiné 
společnosti a možnostem účetního zachycení 
takového výkonu (např. přecenění ekvivalencí na 
vlastním kapitálu dceřiné společnosti). Je však 
otázkou, zdali takové investice jsou nutné pro core 
business (např. vytváří poptávku či si takovou 
investicí společnost poptávku kontroluje) 
analyzované společnosti.  
 
Vlastnictví majoritních (a tedy konsolidovaných 
majetkových) podílů v jiných společnostech 
nebývá u analýzy konsolidovaných účetních 
závěrek problematické, neboť jsou vzájemné 
vztahy vyloučené dle pravidel účetní 
konsolidace12. U nekonsolidovaných majoritních 
účastní je velmi vhodné provést alespoň 
zjednodušenou konsolidaci, případně jiným 
způsobem (alespoň přeceněním ekvivalencí) 
zajistit reálnější obraz na vykázané ocenění takové 
majetkové účasti. 
  
Pozornost a analýzu případného vlivu na účetní 
výkazy dané společnosti musí mít vzájemné 
obchodování a vztahy ve skupině propojených 
firem. Jedná se o problematiku tzv. převodních cen 
(angl. transfer pricing). Obecně může existovat 
riziko, že v takových propojených skupinách jsou 
realizovány transakce, které by nepropojené 
(nezávislé) společnosti realizovaly za jiných 
podmínek či v jiné formě nebo třeba vůbec 
nerealizovaly. Jinými slovy nezávislé společnosti 
mezi sebou budou realizovat jen takové 
transakce, které na obou stranách budou 
jednak racionální (tedy potřebné, v daných 
optimálních množstvích atp.), a druhak za 
adekvátní (možno označit „tržní“) ceny 
(označováno za „obvyklých tržních podmínek“ – 
viz. (OECD, 2017)). Úkolem finančního analytika 
nejspíše nebude případné své nálezy nutně zcela 
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promítat jako úpravy účetních výkazů (to zejména 
z důvodu široké komplexnosti takových úprav 
zasahujících nejen rozvahové položky, ale také 
daňové a nedaňové náklady), ale musí na takové 
vlivy ve svém hodnocení finančního zdraví detailně 
upozornit.  
 
Složky pracovního kapitálu 
Samotný pracovní kapitál a jeho složky rozebíráme 
dále v části týkající se likvidity a pracovního 
kapitálu. V dané části nechť se laskavý čtenář 
seznámí s typickými složkami pracovního kapitálu, 
které je vhodné prověřit a tedy případně si po té 
reorganizovat oběžná aktiva a krátkodobé cizí 
zdroje. 
 
Za explicitní zmínku v případně reorganizace 
rozvahy v části pracovního kapitálu stojí úvaha nad 
výší peněžních prostředků. Jak bylo v úvodu této 
kapitoly popsáno, měli bychom se zaměřit zejména 
na „produktivní“ (provozní) aktiva. Není sporu o 
tom, že část peněžních prostředků je nezbytně 
nutná pro běžný produkční cyklus, a tedy chod 
společnosti13. Pokud je peněžních prostředků 
nedostatek, existují pro toto řešení (např.  
načerpání provozního financování od banky aj.). 
Pokud je však peněžních prostředků 
nadbytek14 měl by finanční analytik zvážit, zda 
díky těmto prostředkům zvýšený pracovní kapitál 
(potažmo celková aktiva) mají ovlivňovat 
posouzení finančního zdraví (tedy např. negativně 
ovlivnit výši rentability celkových aktiv), když se 
může (a obvykle se jedná) o faktickou zadrženou 
dividendu nebo (hůře) projev nedostatku 
investičních možností či příležitostí společnosti. 
Pro zjištění takové „nepotřebné“ výše peněžních 
prostředků můžeme s úspěchem použít např. 
ukazatel peněžní likvidity (viz dále). Samozřejmě je 
třeba při určení nepotřebné výše (neprovozní výše) 
peněžních prostředků postupovat velmi 
individuálně, s přihlédnutím k možnostem dané 
konkrétní společnosti a jejích užívaných nástrojů 
v krátkodobém finančním managementu. 
 

 
13 V angl. reportech někdy označováno jako „working cash“ 

Shrnutí k pojetí „investovaný kapitál (IC)“ 
Cílem reorganizace aktiv v rozvaze je získat co 
nejspolehlivější informaci o investovaném 
kapitálu (angl. „invested capital“, označováno 
v tomto textu „IC“). 
 
Při reorganizaci vykázání aktiv může být zjištěno, 
že: 

- některá vykázaná aktiva nejsou (typicky 
nehmotná aktiva či aktiva pořízená na 
finanční i operativní leasing či jinými 
hybridními formami financování),  

- jiná aktiva sice vykázaná jsou ale 
v ocenění, které není pro daný účel 
vhodné, 

- aktiva, která jsou vykázaná i vhodně 
oceněná jsou zbytná, tj. využívána nikoliv 
pro hlavní podnikatelské aktivity 
společnosti.  

 
Snaha finančního analytika je mít 
v reorganizované rozvaze odděleně zobrazená 
veškerá aktiva oceněná ideálně v reálných 
hodnotách, prostřednictvím kterých jsou 
vykonávány hlavní podnikatelské aktivity 
společnosti, tj. investovaný kapitál („IC“) a aktiva 
ostatní („Anon“). Tyto ostatní aktiva nemusí být 
nutně testovány na to, zdali jsou vykázány 
v ideálním ocenění, ani to, zdali se jedná o veškerá 
ostatní aktiva, která společnost využívá pro jiné 
než klíčové aktivity (core business). Důvod je ten, 
že je to už tak trochu jedno, neboť na takových 
(zbytných) aktivech „soud“ o faktické finanční 
výkonnosti nevynášíme. Vypovídací schopnost 
finanční analýzy vycházející z takto upravených 
informací je značně hlubší a má jasný vztah 
k faktické finanční výkonnosti.  
 
Vždy musí platit, že míra úprav (ne)vykázaných 
aktiv a celková reorganizace aktiv v rozvaze, musí 
být poplatná účelu zpracování finanční analýzy! 
Finanční analytik by tak měl vážit pracnost a 
faktickou reálnost získání určitých informací, které 
z reorganizace vykázání aktiv vyplynou, s užitky, 
které taková zvýšená pracnost přinese. 
 

14 A tato část peněžních prostředků je někdy označována 
v angl. psaných reportech jako „excess cash“. Nadbytečné 
peněžní prostředky přinášejí společnosti jen velmi malý užitek. 
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Po výše popsaném bychom nyní obecně shrnuli 
vztah mezi aktivy z pohledu jejich využití. 

Vzorec 1: Reorganizace aktiv dle využití 

𝐴 = 𝐼𝐶 + 𝐴!"! 
kde: 
A = aktiva 
IC = investovaný kapitál 
Anon = ostatní (zbytná) aktiva 

 

Vzorec 2: Investovaný kapitál 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐶# + 𝐼𝐶$ 
kde: 
ICl = dlouhodobý investovaný kapitál 
ICs = krátkodobý investovaný kapitál 
 
Dlouhodobý investovaný kapitál je rovněž 
označován jako stálá aktiva (angl. „fixed assets“). 
 
Krátkodobý investovaný kapitál čistě z pohledu 
aktiv je někdy nahrazen pracovním kapitálem, 
který je určen v souladu s výše popsanou 
metodikou reorganizace (krátkodobých) aktiv. 
Tedy někteří analytiky v praxi přistupují k tomu, že 
v položce krátkodobého investované kapitálu se již 
vypořádají z neúročenými krátkodobými cizími 
zdroji (viz dále). 
 
Už jen pro úplnost dodáváme vztah mezi ostatními 
aktivy: 

Vzorec 3: Ostatní aktiva 

𝐴!"! = 𝐴!"!_# + 𝐴!"!_$ 
kde: 
Anon_l = dlouhodobá ostatní (zbytná) aktiva 
Anon_s = krátkodobá ostatní (zbytná) aktiva  
 
Poznámkou na okraj uvádíme zmínku o tzv. 
„regulované bázi aktiv“. Jedná se o veličinu, která 
je využívána u regulovaných odvětví (typicky 
elektroenergetika, plynárenství, vodohospodářství 
aj.) pro definování výše aktiv (investovaného 
kapitálu), resp. jejich přípustné (regulované) 
výnosnosti. Za využití takto regulatorně 
specifikovaného investovaného kapitálu jsou 
příslušnou legislativou zastropovány zisky 
společností, a tedy fakticky modelovány 

 
15 Více viz např. (Energetický regulační úřad, 2020) 

regulované ceny15. Nejedná se pouze o nástroj 
české regulace, nýbrž se české postupy 
inspirovaly v zahraničí; angl. se termín označuje 
jako „regulatory asset base“. 
 
Zdroje financování (Debt & Equity) 
 
Při analýze zdrojů financování a jejich případné 
reorganizace vykázání v analyzované účetní 
závěrce je vhodné mít na paměti základní vztah, tj. 
kde se zdroje „vzaly“, co se s nimi stalo. Vztah 
osobně (pracovně) označuji za „slepice nebo vejce 
ve struktuře rozvahy“. Fáze v životě fungování 
společnosti jsou jednoduché. V úvodu podnikání 
společnost hledá zdroje (1) a získává je od svých 
investorů (tj. akcionářů v podobě akciového 
kapitálu a věřitelů v podobě dluhů). Tyto zdroje 
využije pro prvotní pořízení produktivních aktiv (2). 
Produktivní aktiva v další fázi fungování 
vyprodukují (ideálně) zisk a kladné cash flow (3). 
Tyto prostředky mohou být využity pro uspokojení 
investorů (v podobě úroků, případně úhrady jistiny 
pro věřitele a dividend pro akcionáře – 4a) nebo 
jsou ponechány ve společnosti jako (interní) zdroj 
financování (4b) dalšího pořízení produktivních 
aktiv (5). 

Obrázek 2-2: Koloběh zdrojů financování 

 
Zdroj: vlastní obrázek 
 
V každé této fázi je potřeba aby byly identifikovány 
veškeré zdroje financování (veškerá pasiva). Při 
identifikaci veškerých pasiv je potřeba rozlišovat 
zdroje, které jsou ve společnosti dlouhodobě 
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vázané a bývají implicitně či explicitně zpoplatněné 
a zdroje, které tvoří pracovní kapitál. 
 
Dlouhodobě vázané zdroje se v angl. označují jako 
„Capital Employed“. Přímý český překlad není 
zcela na místě a využívá se označení dlouhodobé 
(nebo vázané) zdroje.  

Tabulka 2-1 Typičtí zástupci dlouhodobě vázaných 
zdrojů 

Zdroj 
financování 

Popis 

Dluh 
Explicitně úročený úvěr (od bank či 
jiných subjektů), dluhopisy 

Ekvivalenty 
dluhu 

Mimobilanční dluhy – např. směnky, 
závazky z finančního leasingu, budoucí 
závazky, rezervy na budoucí závazky, 
odložená daň 
Angl. označováno jako „Off-Balance-
Sheet Financing“ 

Vlastní kapitál 
Základní kapitál, kapitálové fondy, 
zadržené (nerozdělené) zisky 

Ekvivalenty 
vlastního 
kapitálu 

Položky krytí úprav účetních výkazů (viz 
výše), rezervy16 

Hybridní cenné 
papíry 

V ČR nepoužívané – konvertibilní cenné 
papíry, které se po určité časové období 
chovají jako dluhový nástroj a následně 
jako akcie 

Zdroj: vlastní tabulka 
 
Typické systémové příklady reorganizace - pasiva 
V případě, kdy je pro účely reorganizace vykázáno 
aktivum (do té doby nevykázané), musí být 
v pasivech vykázán příslušný zdroj financování 
např: 

- u finančního leasingu je vykázána 
zůstatková cena majetku a v pasivech 
příslušný zůstatek jistiny z titulu 
financování (a v nákladech příslušný úrok) 
finančním či operativním leasingem17; 

- při kapitalizaci nákladů např. na výzkum a 
vývoj je vykázán ekvivalent vlastního 
kapitálu (a vykázán případný odpis 
v nákladech); 

 
16 podle Českých účetních standardů jsou vytvořené rezervy 
cizími zdroji. Fakticky však některé rezervy jsou, jak uvádí např. 
(Mařík, et al., 2018) s. 414, rezervy mající charakter „vnitřních 
závazků“ (např. na opravy nebo ty, které nebyly tvořeny 
„daňově“) a jedná se o jiné vyjádření zadrženého zisku, který 
bude využit na specificky deklarovaný účel (tj. např. na opravu) 

- při přecenění položek aktiv na reálnou 
hodnotu je vykázán příslušný kapitálový 
fond z přecenění atd. 

 
Pro ideální posouzení finančního zdraví by bylo 
fajn pracovat s tržními (či reálnými) daty 
v pasivech. Tzn. i tržní hodnotou vlastního 
kapitálu a dluhů. U tržní hodnoty vlastního kapitálu 
je taková informace u neobchodovaných 
společností složitá k získání (je nutné v podstatě 
společnost ocenit a netto hodnota ocenění takové 
společnosti je vlastně přeceněná výše vlastního 
kapitálu). Tržní hodnota obchodovaného dluhu 
(např. emitovaných dluhopisů) je zjistitelná z trhu 
(je možné že trh bude oceňovat dluh níže18, než je 
jeho nominální hodnota), pokud dluh není 
obchodován, bude vždy oceněn v nominální výši.  
 
Shrnutí k pojetí „zaměstnaný kapitál (CE)“ 
Cílem reorganizace pasiv v rozvaze je získat co 
nejspolehlivější informaci o „zapojených“ zdrojích. 
Rozlišení podle vztahu ke společnosti, tj. zda se 
jedná o dluhy nebo vlastní zdroje je nasnadě. Pro 
finančního analytika má však smysl reorganizovat 
informace podle toho, po jak dlouhou dobu jsou 
zdroje ve společnosti vázané, tj. podle časového 
očekávání investorů při poskytování kapitálu. Měli 
bychom mít k dispozici informace o: 

- dlouhodobě vázaných zdrojích (zdrojích, 
které investoři společnosti poskytli na delší 
období s očekáváním jejich zhodnocení); 

- krátkodobě vázaných zdrojích (což jsou 
krátkodobá pasiva, která jsou součástí 
pracovního kapitálu). 

 
Po výše popsaném bychom nyní obecně shrnuli 
pohled na pasiva z pohledu jejich časové 
vázanosti. 

Vzorec 4: Reorganizace pasiv dle využití 

𝑃 = 𝐶𝐸 + 𝐿&'(()!* 
kde: 
P = celková pasiva 
CE = dlouhodobě vázané zdroje 

17 Srov. se standardem IFRS 16 Leases (International 
Accounting Standards Board, 2019) 
18 Je evidentní, že taková informace už má sama o sobě 
vypovídací schopnosti o (negativním) finančním zdraví 
společnosti. 
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Lcurrent = ostatní (krátkodobá) pasiva 

 

Vzorec 5: Alternativní reorganizace pasiv dle využití 

𝐶𝐸 = 𝐴 − 𝐿&'(()!* 
kde: 
A = aktiva 
CE = dlouhodobě vázané zdroje 
Lcurrent = ostatní (krátkodobá) pasiva 
 
Je zřejmé, že součástí dlouhodobě vázaných 
zdrojů je celý vlastní kapitál a dlouhodobé dluhy.  
 
Pokud bychom hledali určitou paralelu mezi 
kategorií „investovaný kapitál“ (invested capital) a 
„dlouhodobě vázané zdroje“ (capital employed) 
nebude to zcela jednoduché. U aktiv si nejspíše 
dokážeme propojit konkrétní složku majetku 
s činností, kterou společnost realizuje, tj. jsme 
schopni identifikovat ve vztahu k hlavním 
podnikatelským činnostem příslušná aktiva (viz 
výše). U zdrojů to takto nejde. Až na výjimky 
nebudeme schopni identifikovat, která koruna 
zdrojů financuje to které aktivum. Jistě to bude 
možné u účelově vázaných zdrojích (např. na úvěr 
pořízená nemovitost, která ale není využívána pro 
hlavní podnikatelské činnosti atp.). Nelze tedy 
jednoduše ani uvést, zdali daná (i dlouhodobá) 
aktiva jsou kryta dlouhodobě vázanými zdroji (tj. 
CE) nebo krátkodobými cizími zdroji (tj. Lcurrent). 
Z uvedeného nám tedy vyplývá, že není bez 
dalšího jednoznačný vztah mezi IC a CE19.  
 
Výsledovka (P&L statement) 
 
Výkaz zisků a ztrát reorganizovaný pro potřeby 
finanční analýzy může jak v druhovém, tak 
účelovém členění. Pro odpovědi na řadu finančně 
– manažerských otázek je sice vhodnější účelové 
členění výnosů a nákladů, ale v praxi se často 
budeme setkávat v rámci zpracování finančních 
analýz a finančních plánů spíše s druhovým 
členěním. 
 

 
19 Více k tomuto dále v tématu věnujícímu se rentabilitě 
investovaného kapitálu a rentabilitě dlouhodobě vázaných 
zdrojů. 

Typické systémové příklady reorganizace - výsledovka 
Platí, že reorganizace provedené v rozvaze musí 
mít adekvátní reorganizaci také ve výsledovce. 
Měli bychom mít jasný přehled, které výnosy a 
náklady generuje provozně nutný majetek a které 
výnosy a náklady jsou generovány z majetku 
ostatního. Má jistě vyšší vypovídací schopnost to, 
když např. finanční analytik „objeví“, že růst tržeb 
je tažen nikoliv „core business“ činností a naopak.  
 
Některé reorganizace změní rovněž strukturu 
nákladů např.: 

- při aktivaci majetku pořízeného na finanční 
leasing musíme v nákladech odečíst 
placené nájemné (tj. nákladovou položku 
za zaplacený leasing) a tuto nákladovou 
položku rozdělit na odpis a úrok; 

- kapitalizované náklady na marketing 
bychom měli vyloučit z výsledovky a 
účtovat jen o odpisech takového 
nehmotného majetku aj. 

 
Při komparativní analýze je pak vhodné do druhově 
členěné výsledovky zapracovat položky, a to 
zejména: 

- obchodní marži (angl. „gross profit 
margin“); 

- EBITDA (angl. Earnings Before Interes, 
Taxes, Depreciation and Amortization) 

o EBITA (angl. Earnings Before 
Interes, Taxes, and Amortization) 

o EBITDAR (angl. Earnings Before 
Interes, Taxes, Depreciation, 
Amortization and Rental 
expense); 

- EBIT (Earnings Before Interes and Taxes); 
- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes); 
- EBT (Earnings BeforeTaxes); 
- EAT (Earnings After Taxes, nebo také „Net 

Income“). 
 
Využití a smysl těchto ukazatelů probereme 
v rámci kreditní analýzy a analýzy poměrových 
ukazatelů dále, nyní se budeme soustředit pouze 
na jejich definici (a možnost vykázání při 
reorganizaci výsledovky).  
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Definice ukazatelů jako takové vycházejí 
z překladu úplného anglického pojmenování 
daných ukazatelů. A v tomto je trochu, jak se říká, 
„zakopaný pes“. Výše popsané ukazatele (a 
mnoho dalších viz dále) mají za cíl prezentovat 
různé úrovně zisků (výsledů hospodaření). A to 
zisků, které se vypočítávají z výkazu, který je 
sestavován výhradně v účelovém členění 
provozních nákladů podle jiné účetní regulace než 
v České republice používané České účetní 
standardy, a to konkrétně dle US GAAP20. Pokud 
je jiná účetní regulace a členění provozních 
nákladů, resp. obecně regulace výkaznictví, je 
značné riziko toho, že také faktická náplň 
vykazovaných položek je jiná než v druhově 
členěné „české výsledovce“. Setkáváme se tedy 
v praxi se značnými obtížemi, jak reorganizovat 
„českou“ druhově členěnou výsledovku21 tak, 
abychom mohli pracovat s výše uvedenými 
anglosaskými ukazateli založenými na 
účelovém členění provozních nákladů.  
 
K danému tématu existuje velmi detailní článek 
(Knapová, et al., 2009), který se sice zaobírá jen 
ukazatelem EBIT, ale zpracovaná argumentace se 
de facto týká i ostatních ukazatelů výše 
uvedených. Autoři článku velmi vhodně označují ve 
své argumentaci „český EBIT“ a „pravý“ EBIT a 
kladou si otázku, zdali: „…může být „český EBIT“ 
zjištěný jako výsledek hospodaření po zdanění, ke 
kterému jsou zpětně přičteny úroky a daně z příjmů 
právnických osob, využíván pro stejné účely 
v oblasti finanční analýzy a oceňování jako jeho 
terminologický ekvivalent odvozený podle pravidel 
US GAAP primárně reflektující informací potřeby 
vlastníků a investorů.“ 
 
Jednoznačně se shoduji s těmito autory, když tvrdí, 
že: „…Pokud budeme tedy používat výkazy 
finančního účetnictví pouze v národní úpravě 
České republiky pro analytické postupy při 
koncepci ukazatelů běžně používaných 
v zahraničních modelech, můžeme dostáhnout 

 
20 Srov. strukturu a obsah informací v P&L reportu společností 
účtujících dle US GAAP (viz např. Příloha č. 5 Profit and Loss 
Statement společnosti Amazon.com, Inc. za rok 2020) a ve 
výkazu zisků a ztrát (výsledovky) českých společností 
reportujících dle české účetní regulace (viz. např. Příloha č. 6 
Výkaz zisků a ztrát společnosti Alza.cz za rok 2020). 

zcela jistě odlišných údajů…“. Autoři uzavírají, že: 
„…ze standardní české výsledovky je kategorie 
EBIT za standardních okolností neodvoditelná a 
„český EBIT“ není tedy využitelný v rozličných 
anglosaských finančně-analytických a 
oceňovacích modelech aplikovaných na české 
výkazy.“ Na teoretické úrovni se i s tímto závěrem 
ztotožňuji. Výše popsané postupy reorganizace 
českých účetních výkazů mají však za cíl 
minimalizovat nedostatky a umožnit praktické 
využití anglosaských ukazatelů. Jak se tedy může 
s danou situací finanční analytik vypořádat? Jaké 
tedy mohou být postupy? 
 

a) Můžeme se snažit o postup, který bude 
směřovat k tomu, že druhově členěné 
položky české výsledovky budou 
podřazovány angl. definovaným 
položkám, tedy měli bychom se snažit si 
definovat, jak by bývale byla daná druhově 
členěná položka české výsledovky 
vykázána účelově dle regulace US GAPP. 
Takový postup je však v běžném životě 
finančního analytika z říše snů. Úsilí 
vynaložené k takové reorganizaci 
výsledovky bude značné a obávám se, že 
takový postup finanční analytici často 
nezvolí (zdali vůbec).  
 

b) Méně složitý (ve srovnání ze způsobem (a) 
méně přesný, resp. nutně obsahující 
chyby ze samotné definice položek), ale 
přesto s rozumnou vypovídací mírou a 
rovněž časově zvládnutelný bude postup, 
kdy jednoduše z překladu definice 
ukazatelů budeme posuzovat, jaká 
druhově členěná položka výsledovky 
odpovídá danému překladu. Takový 
postup se snažme aplikovat nikoliv 
paušálně, ale vždy individuálně po 
seznámení se s ostatními finančními daty 
z analyzované společnosti, a tedy se 
znalostí toho, co fakticky vykázaná 
položka obsahuje. K tomuto postupu však 

21 Druhové členění nákladů ve výsledovce je v ČR zcela 
převažující. Nota bene pokud společnost zvolí účelové členění 
nákladů, musí stejně vykázat i druhové členění nákladů 
(alespoň v provozní oblasti), a dále rovněž pro účely daňového 
přiznání k dani z příjmů právnických osob se přikládá druhově 
členěný výkaz zisků a ztrát. 



1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
Tomáš Brabenec, KFOP VŠE 

15 
 

přináleží velmi důkladná analýza 
provozního a neprovozní majetku (viz 
výše). Tento postup považuji spolu s 
reorganizací rozvahy jako řešení 
situace, kdy teorie rozumně 
aplikovatelné řešení nemá a praxe 
nějaké potřebuje. 

 
c) Zcela schématický, a tedy nejméně 

vhodný postup, který může obstát snad jen 
při výkladu základů finanční analýzy: 

Tabulka 2 Zjednodušené schéma úrovně zisků 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů právnických osob 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

Zdroj: vlastní tabulka  
  

Schématický postup je v některých 
českých publikacích věnovaných finanční 
analýze uváděn osamoceně a autoři se 
hlubšímu detailu nevěnují, případně je 
téma vztahu anglosaského pojetí úrovní 
zisků nezajímá, neboť dané kategorie 
úrovní zisků definují bez dalšího z české 
výsledovky.  Je to akceptovatelné za 
situace, kdy nehodláme konfrontovat 
výkonnost námi analyzované společnosti 
s obdobními zahraničními podniky či 
nehodláme využít závěry finanční analýzy 
pro ocenění analyzované společnosti, 
resp. pro investiční rozhodování. Za 
korektní bych však nepovažoval používat 
v takových případech příslušné 
anglosaské označení, protože způsobí 
odborníkům zmatení pojmů s dojmy (a 
proto je ve výše v tabulce schválně zkratka 
přeškrtnuta). Korektně k tomu 
s označováním ve schématickém pojetí 
přistoupili např. (Grünwald & Holečková, 
2007) s českým označením 
nevyvolávajícím emoce: 

Tabulka 3 Úrovně zisků bez vztahu k anglosaskému 
označení 

Hospodářský výsledek za účetní období (Z) 

Zisk před zdaněním (ZD) 

Zisk před úroky a zdaněním (ZUD) 

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (ZOUD) 

Zdroj: vlastní tabulka  
   
Každý z výše uvedených způsobů má své 
opodstatnění a vždy bude záležet na účelu finanční 
analýzy. Jak je uvedeno výše, za nejvhodnější 
způsob reorganizace výsledovky lze považovat 
způsob (b) a proto níže předkládáme návod na 
paušální postup určení ukazatelů úrovně zisku 
odvozený z druhově členěné výsledovky (ovšem 
s dříve uvedenou výhradou přesnosti a vypovídací 
schopnosti takového postupu). 
 
Obchodní marže 
Obchodní marže je ukazatel, který můžeme 
vypočítat a uvádět přímo ve výsledovce jako 
rozdílový ukazatel, tedy rozdíl mezi tržbami za 
prodané zboží a náklady na prodané zboží. 
Ostatně v české výsledovce tento ukazatel byl 
obsažen v minulosti, dnes je tato položka 
z druhového členění výsledovky vypuštěna. 
 
Následně, v rámci analýzy poměrových ukazatelů, 
můžeme obchodní marži vyjádřit také relativně (viz 
dále). 
 
Definice dle druhově členěné výsledovky by mohla 
vypadat takto: 
 

Vzorec 6: Obchodní marže (v absolutním vyjádření) 

𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í	𝑚𝑎𝑟ž𝑒 = ř. 02 − ř. 04 
 
Kde: 
ř. 02 = tržby za prodej zboží 
ř. 04 = náklady vynaložené na prodané zboží 
 
EBITDA 
Ukazatel zisku před odpočtem nákladů na úroky, 
daně ze zisku (z příjmů), odpisy hmotného a 
náklady spojené s odpisy nehmotného majetku, 
jak sám název napovídá zjistíme dvojím 
způsobem: 



1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
Tomáš Brabenec, KFOP VŠE 

16 
 

- budeme postupovat shora, tj. od celkových 
tržeb budeme odečítat veškeré provozně 
nutné náklady (tj. náklady spojené 
s provozně nutnými aktivy), které byly 
vynaložené v souvislosti s core business 
aktivitou, vyjma nákladů na financování (tj. 
tento absolutní ukazatel nezohledňuje 
způsob financování), vyjma nákladů na 
daň ze zisku (tj. tento ukazatel je 
ukazatelem „brutto“), vyjma nákladů na 
odpisy hmotného majetku (tj. angl. 
„depreciation“) a nákladů na odpisy 
nehmotných aktiv (tj. angl. „amortization“); 
 

- budeme postupovat zdola, tj. k ukazateli 
EAT přičteme náklady na daň ze zisku 
(nabrutujeme EAT, abychom získali 
ukazatel EBT), dále přičteme náklady na 
financování (abychom získali ukazatel 
EBIT) a dále přičteme náklady na odpisy 
hmotného majetku a náklady na odpisy 
nehmotných aktiv. 
 

Vznik ukazatele EBITDA má zajímavou historii, 
kterou uvádíme v Příloze č. 2. 
 
S ukazatelem EBITDA je někdy dáván do 
souvislosti také ukazatel EBITA. Rozdíl mezi 
těmito ukazateli je práce s odpisy hmotného 
majetku, kdy EBITDA bude větší než EBITA právě 
o odpisy hmotného majetku. Můžeme jej spočítat 
ve vztahu k EBITDA jako rozdíl EBITDA a odpisů 
hmotného majetku (angl. „depreciation“).   
 
Definice dle druhově členěné výsledovky by mohla 
vypadat takto: 

Vzorec 7: EBITDA shora 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = ř. 01 + ř. 02 − ř. 03 ∓ ř. 07 + ř. 08 − ř. 09
+ ř. 20 − ř. 24 + (ř. 46 − ř. 47)
+ (ř. 31 − ř. 34 + ř. 35 − ř. 38
+ ř. 39) 

 
Kde: 
ř. 01 = tržby z prodeje výrobků a služeb 
ř. 02 = tržby za prodej zboží 
ř. 03 = výkonová spotřeba 

 
22 Položky výsledovky „ostatní provozní výnosy“ a „ostatní 
provozní náklady“ obvykle vyvolávají a priorní obavy, zda se 

ř. 07 = změna stavu zásob vlastní činnosti (změna 
stavu jako nákladová položka může být účtována 
jak mínusem do nákladů, tak také jako náklad, 
proto je potřeba zvážit o jaký konkrétní vliv se 
jedná, a proto jsou ve vzorci přípustná obě 
znaménka) 
ř. 08 = aktivace (aktivace je účtována mínusem do 
nákladů, tj. proto je ve vzorci znaménko +, aktivace 
snižuje náklady) 
ř. 09 = osobní náklady 
ř. 20 = ostatní provozní výnosy22 
ř. 24 = ostatní provozní náklady 
(ř. 46 - ř.47) = rozdíl mezi ostatními finančními 
výnosy a náklady zahrnutelný při splnění podmínek 
do EBITDA 
(ř. 31 – ř. 34 + ř. 35 – ř. 38 + ř. 39) = finanční 
výsledek hospodaření zahrnutelný při splnění 
podmínek do EBITDA 
 
U definice ukazatele jsme záměrně využili 
barevného odlišení. Důvod je jednoduchý. Zeleně 
jsou označené položky druhově členěné 
výsledovky, které by neměly vyvolávat významné 
diskuze na téma jejich zahrnutí či nezahrnutí do 
výpočtu ukazatele EBITDA. Podstatné u všech 
položek, které v rámci EBITDA řešíme je to, že 
se nemá jednat o nahodilé, mimořádné, 
neopakující se položky. Oranžově jsou označené 
položky, které již mohou kontroverzi či hlubší 
pohledu na problematiku vyvolat a červeně jsou 
označené položky, které v české literatuře řešeny 
nejsou a není možné bez velmi hluboké analýzy 
k nim ve vztahu k EBITDA přistupovat. 
Z uvedeného semaforu je snad pozornému čtenáři 
zřejmé, že nelze vyloučit to, že více finančních 
analytiků může u jedné společnosti určit různé 
výše EBITDA. 
 
Zastavme se u rozdílu mezi ostatními finančními 
výnosy a náklady (oranžová kategorie). Ačkoliv se 
jedná o druhové začlenění do finančního výsledku 
hospodaření, je potřeba se zamyslet nad tím, zdali 
se skutečně jedná o položky vyvolané strukturou 
financování společnosti a investiční činnosti do 
finančních aktiv. Pokud tyto položky na ř. 46 a ř. 47 
fakticky souvisejí s provozní činností (typicky 
kurzové zisky a kurzové ztráty, výnosové úroky 

skutečně jedná o položky vyvolané „core business aktivitou“ a 
je třeba toto prověřit. 
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z provozně nutné výše peněžních prostředků na 
bankovních účtech aj.), pak tyto položky patří do 
ukazatele EBITDA.  
 
Červená kategorie je zcela diskutabilní. Nabízím 
snad jediný pohled, kdy by mohlo být uvažováno o 
zahrnutí těchto položek do výpočtu EBITDA. 
Přepokládejme, že analyzovaná společnost má 
v aktivech vykázán pouze investovaný kapitál tak, 
jak jsme jej definovali výše (jako „IC“). Mezi 
provozně nutná aktiva bychom zařadili také 
dlouhodobé finanční investice, a to jen z toho 
důvodu, že díky nim společnost realizuje svůj core 
business (jsou např. klíčovým odběratelem nebo 
se jedná o subjekty v zahraniční, prostřednictvím 
kterých analyzovaná společnost může na tamní trh 
dodávat, jsou klíčovým dodavatelem aj.). Pak 
výnosy a náklady spojené s těmito finančními 
investicemi souvisejí s provozováním hlavních 
podnikatelských činností. Tento argument je 
podpořen tím, že pokud bychom pracovali 
s konsolidačním celkem (s konsolidovanými 
finančními údaji za celou skupinu), pak bychom 
tyto finanční investice vlastně v rozvaze ani 
nenalezli23.  
 
Pokud vypočítáme zelenou kategorii a pracně 
posoudíme oranžovou a červenou kategorii, 
dospějeme k teoreticky rozumně obhajitelné 
úpravě české výsledovky s cílem zobrazení 
ukazatele EBITDA ve smyslu jeho definice 
v anglosaském prostředí. Nezapomeňme, že při 
výpočtu ukazatele EBITDA, co se týče finančních 
nákladů, vynecháváme pouze náklady spojené se 
způsobem financování společnosti. Jinými slovy 
ukazatel EBITDA je ukazatelem úrovně zisku 
bez ohledu na způsob financování společnosti. 
Musí být zajištěno, aby byl prostý i skrytých 
nákladů na financování. Jedná se zejména o 
problematiku leasingů, které jsou v druhově 
členěné české výsledovky „schované“ v řádku 03 – 
Výkonová spotřeba. Při aktivaci majetku na leasing 
za účelem zjištění IC a CE tedy musíte obezřetně 
pracovat také s výsledovkou a ukazatel EBITDA o 

 
23 Pro zájemce o danou oblasti odkazuji např. na (Zelenka & 
Zelenková, 2018). Trochu složitější pohled při konsolidacích je 
na minoritní podíly. 
24 EBITDAR = Earnings before interest, taxes, depreciation, 
amortization and rental expense 

platby očistit. Tyto platby budou následně 
alokovány do odpisů a úrokových plateb. Nikoliv 
náhodou někteří autoři (např. (Koller, et al., 2020) 
s. 262) tuto skutečnost zdůrazňují tím, že definují 
ukazatel EBITDAR24. Tedy ukazatel EBITDA před 
odečtením nákladů na leasing majetků. 
 
EBITDA ukazatel má pro uživatele zobrazit 
přibližný provozní výsledek hospodaření, který 
má být velmi podobný provoznímu cash flow 
(nikoliv přesný, jelikož nezahrnuje vliv změny 
pracovního kapitálu na provozní cash flow).  

Vzorec 8: EBITDA zdola 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 + ř. 14 + ř. 42 
 
kde: 
ř. 14 = úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy) 
ř. 42 = úpravy hodnot ve finanční činnosti 
 
V současné podobě druhově členěné výsledovky 
nenalezneme označení „odpisy“. V minulosti 
takové označení ve výsledovce bylo obsaženo, 
nicméně po roce 2016 došlo k úpravě pojmosloví a 
nyní se ř. 14 je označen jako „Úpravy hodnot 
v provozní oblasti“. Řádek 14 je řádkem 
součtovým. Celkové odpisy jsou složeny z: 

- úprav hodnot dlouhodobého majetku (ř. 16 
+ ř. 17)25 

- úprav hodnot zásob (ř. 18) 
- úprav hodnot pohledávek (ř. 19) 

 
V rámci výpočtu ukazatele EBITDA zdola může být 
diskutabilní přičítání ř. 18 a ř. 19. Jedná se o 
„odpisy“ položek zejména pracovního kapitálu 
(zásob a krátkodobých pohledávek) a 
dlouhodobých pohledávek. V rámci případného 
přecení složek pracovního kapitálu v rámci 
reorganizace rozvahy (krátkodobého 
investovaného kapitálu) by mělo dojít k tomu, že 
tyto položky (vyjma odpisu dlouhodobých 
pohledávek) by měly být nulové. Proto je pro 
potřeby výkladu označujeme oranžově (v logice 
semaforu výše popsaného). Červeně označená 
položka (ř. 42) souvisí s posouzením toho, zdali se 

25 Tedy v rámci angl. definice se jedná o součet Amortization 
and Depreciation, nemáme tedy v české výsledovce 
rozdělenou informaci o odpisech nehmotného majetku 
(amortization) a o odpisech hmotného majetku (depreciation). 
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daná položka vztahuje k investovanému kapitálu 
(více viz výše) či nikoliv. Pokud ano, pak by i tyto 
odpisy měly být k ukazateli EBIT pro účely výpočtu 
ukazatele EBITDA přičteny. 
 
Po provedení příslušných reorganizací budeme 
mít v druhově členěné výsledovce zobrazeny pro 
naše analytické potřeby nejspíše dva ukazatele: 

- EBITDA z core business (odpovídající jen 
úrovni zisku z investovaného kapitálu) 

- EBITDA z nikoliv hlavních podnikatelských 
činností (odpovídají úrovni zisku z 
ostatního (zbytného) majetku) – zde si 
pojmoslovně trochu protiřečíme, jelikož 
takový zisk by formálně správně jako 
EBITDA označen být neměl (čtenář 
promine). 

 
V praxi se také používá ukazatel zisku na úrovni 
OIBDA26. Jedná o ekvivalent ukazatele EBITDA, 
kdy však praktici rovnou do definice explicitně 
zdůrazňují, že se má jednat o zisk na příslušné 
úrovni jen z hlavní podnikatelské činnosti, resp. za 
využití jen investovaného kapitálu. Tj. není 
definičně možné určit OIBDA z neprovozních 
(zbytných) aktiv, tedy z nikoliv hlavních 
podnikatelských činností. Pokud však budeme 
postupovat tak, jak je víše uvedeno, lze ukazatel 
OIBDA ztotožnit s EBITDA ukazatelem. 
 
EBIT & NOPAT (NOPLAT) 
 
EBIT 
Ukazatel zisku před odpočtem nákladů na úroky a 
daně ze zisku (z příjmů), můžeme zjistit dvojím 
způsobem: 

- budeme postupovat shora, tj. od ukazatele 
EBITDA tak, jak jsme jej definovali výše, 
budeme odečítat veškeré provozně nutné 
náklady na odpisy dlouhodobě 
investovaného kapitálu a opravné položky 
spojené s krátkodobě investovaným 
kapitálem, potažmo pracovním kapitálem; 
 

- budeme postupovat zdola, tj. k ukazateli 
EAT přičteme náklady na daň ze zisku 
(nabrutujeme EAT, abychom získali 

 
26 OIBDA = Operating Income before Depreciation and 
Amortization 

ukazatel EBT) a dále náklady na odpisy 
hmotného majetku a náklady na odpisy 
nehmotných aktiv (potažmo náklady na 
odpisy zásob a pohledávek, resp. náklady 
na úpravy hodnot a rezervy ve finanční 
činnosti). 

Vzorec 9: EBIT shora 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − ř. 14 − ř. 42 
kde: 
ř. 14 = úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy) 
ř. 42 = úpravy hodnot ve finanční činnosti 
 

Vzorec 10: EBIT zdola 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐸𝐵𝑇 + ř. 43 
kde: 
ř. 43 = nákladové úroky a podobné náklady 
 
Zjednodušené pojetí ukazatele EBIT může být 
takové, že se rovná „českému“ provoznímu 
výsledku hospodaření vykázanému ve výsledovce. 
Takové pojetí je, ve smyslu toho, jak je ukazatel 
definován v anglosaském pojetí, velmi odvážné. 
Abychom se alespoň danému smyslu ukazatele 
přiblížili, musíme provést analýzu toho, zdali (nebo 
z jaké části) byl daný zisk skutečně dosažen z core 
business činnosti (hlavních podnikatelských 
činností), resp. z využití provozně nutných aktiv (tj. 
investovaného kapitálu), příp. jaký EBIT byl 
dosažen z ostatních (zbytných) aktiv.  
 
Podstatné pro určení ukazatele EBIT jsou 
odpisy. Odpisy dlouhodobého investovaného 
kapitálu by zde měly zohledňovat reálné 
opotřebení, nikoliv určené dle „natvrdo“ daných 
odpisových tříd, resp. dob užívání atp. Teoreticky 
opodstatněné mohou být jakékoliv modely odpisů, 
které aproximují reálné opotřebení. 
S ohledem na komentář uvedený k ukazateli 
EBITDA se může jevit nadbytečné zdůraznění, že 
i ukazatel EBIT by měl být striktně bez nákladů na 
financování. V případně ukazatele EBIT se bude 
jednat již jen o problematiku úroků, když o odpisy 
je EBIT již snížen. 
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Po provedení příslušných reorganizací budeme 
mít v druhově členěné výsledovce zobrazeny pro 
naše analytické potřeby nejspíše dva ukazatele: 

- EBIT z core business (odpovídající jen 
úrovni zisku z investovaného kapitálu) 

- EBIT z nikoliv hlavních podnikatelských 
činností (odpovídají úrovni zisku z 
ostatního (zbytného) majetku) – zde si 
rovněž pojmoslovně trochu protiřečíme, 
jelikož takový zisk by formálně správně 
jako EBIT označen být neměl. 

 
NOPAT 
Ukazatel čistého provozního zisku po zdanění je ve 
srovnání s ukazatelem EBITDA a EBIT kategorií 
v podstatě z české výsledovky nezjistitelnou. 
Jakkoliv se dokážeme trápit s detailní analýzou 
faktické náplně jednotlivě členěných nákladů, 
kategorie NOPAT do určení zahrnuje zdanění na 
úrovni provozního zisku. Zdanění na úrovni 
provozu v prostředí České republiky není. Nelze 
vyloučit, že bychom si mohli zpracovat fiktivní 
základ daně jen z vybraných nákladů (viz výběr 
nákladů u ukazatele EBIT) a dopočítat si základ 
daně na dané úrovni. Taková práce je významně 
časově nákladná. Jako je ukazatel EBIT 
konzistentní s tím, že se má jednat pouze o zisk 
z investovaného kapitálu (tj. dosažený z majetku 
využívaného pouze pro hlavní podnikatelské 
činnosti analyzované společnosti), je tako 
konzistentní také ukazatel NOPAT.  
 
S plným vědomím určitého zjednodušení lze 
akceptovat i v prostředí České republiky postup 
tento: 

Vzorec 11: NOPAT 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇	𝑥	(1 − 𝑡) 
kde: 
t = korporátní sazba daně 
 
Je zjevné, že taková výše zisku ignoruje možnosti 
daňových úspor vyplývajících z případného 
zapojení explicitně úročeného dluhu do zdrojů 
financování společnosti.  
 
Někteří autoři pro úplnost ještě definují ukazatel 
NOPBT27 (např. (Fabozzi & Markowitz, 2011). 

 
27 Net Operating Profit Before Taxes 

Nicméně si pro naše potřeby vystačíme s tím, že 
NOPBT je možné ztotožnit s EBIT. 
 
Ukazatel NOPAT nám má odpovědět na otázkou, 
jaký zisk k dalšímu rozdělení mají k dispozici: 

- Věřitelé (mohou, resp. odčerpají si úrok), 
- Akcionáři (mohou si odčerpat dividendu, 
- Analyzovaná společnost (zbylá část jí 

bude převedena do dalších let jako interní 
zdroj financování). 

Další zájemce na zisku – stát je ve výpočtu již 
uspokojen výší daně. 
 
EBT 
Ukazatel zisku před odpočtem nákladů na daně ze 
zisku (z příjmů), můžeme zjistit dvojím způsobem: 

- budeme postupovat shora, tj. od ukazatele 
EBIT tak, jak jsme jej definovali výše, 
budeme odečítat veškeré náklady na 
financování (tj. náklady spojené se 
zapojením úročených dluhů do kapitálové 
struktury); 

 
- budeme postupovat zdola, tj. k ukazateli 

EAT přičteme náklady na daň ze zisku 
(nabrutujeme EAT).  

Vzorec 12: EBT shora 

𝐸𝐵𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − ř. 43 
kde: 
ř. 43 = nákladové úroky a podobné náklady 
 

Vzorec 13: EBT zdola 

𝐸𝐵𝑇 = 𝐸𝐴𝑇 + ř. 50 
kde: 
ř. 50 = daň z příjmů splatná (ř. 51) a daň z příjmů 
odložená (ř. 52) 
 
Podstatné pro určení ukazatele EBT jsou 
veškeré náklady spojené se zapojením 
dluhového (cizího) financování do kapitálové 
struktury. Není podstatné, zdali tyto náklady 
vyvolají daňový štít či nikoliv, ale mělo by se jednat 
o veškeré náklady spojené s financováním 
společnosti.  
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Ukazatel EBT nám má odpovědět na otázkou, jaký 
zisk k dalšímu rozdělení mají k dispozici: 

- Stát (bude mu zaplacena daň ze zisku) 
- Akcionáři (mohou si odčerpat dividendu, 
- Analyzovaná společnost (zbylá část jí 

bude převedena do dalších let jako interní 
zdroj financování). 

Další zájemci na zisku – věřitelé jsou ve výpočtu již 
uspokojeni zaplacenými úroky. 
 
Po provedení příslušných reorganizací budeme 
mít v druhově členěné výsledovce zobrazeny pro 
naše analytické potřeby nejspíše dva ukazatele: 

- EBT z core business (odpovídající jen 
úrovni zisku z investovaného kapitálu) 

- EBT z nikoliv hlavních podnikatelských 
činností (odpovídají úrovni zisku z 
ostatního (zbytného) majetku) – zde si 
rovněž jako u výše popsaných ukazatelů 
pojmoslovně trochu protiřečíme, jelikož 
takový zisk by formálně správně jako EBT 
označen být neměl. 

 
EAT (Net Income) 
Ukazatel zisku po můžeme zjistit jen způsobem 
shora: 

- budeme postupovat shora, tj. od ukazatele 
EBT tak, jak jsme jej definovali výše, 
budeme odečítat veškeré náklady na daň 
ze zisku 

Vzorec 14: EAT shora 

𝐸𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝑇 − ř. 50 
kde: 
ř. 50 = daň z příjmů 
 
Ukazatel EAT nám má odpovědět na otázkou, jaký 
zisk k dalšímu rozdělení mají k dispozici: 

- Akcionáři (mohou si odčerpat dividendu), 
- Analyzovaná společnost (zbylá část jí 

bude převedena do dalších let jako interní 
zdroj financování). 

Další zájemci na zisku – věřitelé a stát jsou ve 
výpočtu již uspokojeni zaplacenými úroky a daní 
z příjmů. 
 
Po provedení příslušných reorganizací budeme 
mít v druhově členěné výsledovce zobrazeny pro 
naše analytické potřeby nejspíše dva ukazatele: 

- EAT z core business (odpovídající jen 
úrovni zisku z investovaného kapitálu) 

- EAT z nikoliv hlavních podnikatelských 
činností (odpovídají úrovni zisku z 
ostatního (zbytného) majetku) – zde si 
rovněž jako u výše popsaných ukazatelů 
pojmoslovně trochu protiřečíme, jelikož 
takový zisk by formálně správně jako EAT 
označen být neměl. 

 
Výkaz o peněžních tocích (cash flow statement) 
 
Reorganizace výkazu o peněžních tocích bude 
vycházet z provedených úprav rozvahy a 
výsledovky. Vycházíme z toho, že prakticky se 
výkaz sestavuje nepřímou metodou, pro kterou 
jsou vstupními datu právě vykázané informace 
v rozvaze a výsledovce. 
 
V provozním cash flow se tedy můžeme soustředit 
s ohledem na dříve popsané: 

- na rozlišení zisku (na úrovni EAT) podle 
toho, z jaké činnosti byl zisk vygenerován 
(zda z core business činností či ostatních); 

- u úprav zisku o nepeněžní operace na 
relevantní zachycení odpisů (tj. možná 
budeme používat jiné odpisy, než 
vykázané ve výsledovce před její 
reorganizací) 

- u změn stavu pracovního kapitálu na 
změny týkající se provozně nutného 
pracovního kapitálu (tj. jako součásti IC) a 
ostatního pracovního kapitálu (tj. jako 
součásti Anon_s) 

 
V investičním cash flow bude vhodné provést 
reorganizaci: 

- ve smyslu definované kategorie 
„investovaný kapitál“ (tj. aktiva využívaná 
pro core business) a kategorie ostatní 
(zbytná) dlouhodobá aktiva. 

 
Ve finančním cash flow bude vhodné provést 
reorganizaci: 

- ve smyslu definované kategorie 
dlouhodobě vázané zdroje (CE). 

 
 
 
 


