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Analýza peněžních toků („cash flow analysis“) 

Obecně k výkazu cash flow 

Analýza peněžních toků je nedílnou součástí 
moderního pojetí kreditní analýzy, obecné 
finanční analýzy podniku. Není pouhým 
doplňkem, což se mnohdy s ohledem na 
věnovanou pozornost některých analytiků a také 
některé odborné literatury může jevit79.  
 
Cílem této publikace není detailní návod, jak 
výkaz cash flow sestavit80, ale pro jeho analýzu 
je určitý obecný výklad vhodný. 
 
Předmětem analýzy je výkaz v ČR pojmenovaný 
„Přehled o peněžních tocích“, jehož uspořádání 
a obsahové vymezení je uvedeno v § 40 
vyhláška č. 500/2002 Sb., která provádí zákon o 
účetnictví a kterou se řídí mimo jiných 
podnikající účetní jednotky. V praxi se vžil pojem 
„výkaz cash flow“ nejpíše díky tomu, že v angl. 
se užívá označení „Cash Flow Statement“. 
Jedná o jediný výkaz, který není postaven na 
akruální bázi, nýbrž na bázi peněžní („cash-
based“) a jako výsledovka je výkazem tokovým.   
 
Cílem analýzy tvorby a využití peněžních toků 
podniku je zejména podání odpovědí na otázky, 
zda: 

- Generuje podnik dostatek peněžních 
prostředků ze svého provozování 
k úhradě nutných investic, které podnik 
pro své provozování potřebuje nebo se 
musí spoléhat na získání dodatečných 
peněžních prostředků od investorů? 

- Jak je schopen podnik naplňovat svou 
dividendovou politiku – platbu dividend 
z peněžních prostředků 
vygenerovaných z provozování 
podnikatelské činnosti? 

- Jakou dluhovou službu podnik „utáhne“ 
ze svého provozování a jak dlouho? 

 
79 Pozorný čtenář si jistě prochází více zdrojů informací a 
možná bude překvapen, kolik prostoru bývá v odborné literatuře 
věnující se financím podniku či finanční analýze věnováno 
poměrovým ukazatelům sestavených z rozvahy anebo 
výsledovky a kolik nesrovnatelné méně prostoru je věnováno 
analýze cash flow. Některé publikace, jako např. (Grünwald & 

- Jak vysoké volné peněžní prostředky je 
schopen podnik vygenerovat 

Řadu otázek nemůžeme jen čistě přisoudit 
analýze peněžních toků a jsou vždy propojené i 
s analýzou dalších výkazů a informací o 
analyzované společnosti. Odpovědi na tyto 
otázky přímo ovlivňují operativní řízení 
společnosti a v kombinaci s analýzou rozvahy a 
výsledovky pak dotváří celkový pohled na 
finanční zdraví společnosti a poskytují zásadní 
podklad pro sestavení finančního plánu.  
 
V kapitole, která se věnovala elementární 
analýze jsme ukázali strukturu výkazu cash flow. 
Musíme zdůraznit, že i tento výkaz může mít 
určité odchylky v obsahu či formátu díky účetní 
regulaci, ve které daná účetních jednotka 
reportuje (tj. bavme se např. o rozdílech mezi 
Českými účetními standardy, US GAAP a IFRS 
standardy). Nicméně spojovacím prvkem je 
základní účelové rozčlenění jednotlivých 
komponent výkazu podle činností. Jedná se 
o: 

- Provozní činnost 
- Investiční činnost 
- Finanční činnost 

 
Provozní činnosti („operating activities“) 
zahrnují činnosti, které v běžném chodu 
společnosti mají vygenerovat výnosy. 
S ohledem na případnou reorganizaci výkazu 
(viz kapitola věnující se reorganizaci účetních 
výkazů pro potřeby finanční analýzy81) můžeme 
tuto činnost rozdělit na provozně nutnou (tj. „core 
business“ provozní činnosti) a provozně zbytnou 
činnost. Zde se trochu láme pojmosloví a je 
lehce matoucí používaná terminologie, která 
slovo „provozní“ využívá z různých pohledů. 
Generování příjmů pro vyčíslení provozního 

Holečková, 2007) naopak velmi důkladně analýzu peněžních 
toků popisují. 
80 Sestavení výkazu cash flow se pro ty bez zkušeností je dobře 
zpracováno např. v (Sedláček, 2010) 
81 Viz strana 6 a následující 
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cash flow82 (nebo cash flow z provozní činnosti) 
je tedy výsledkem hotovostních příjmů z prodeje 
(výrobků, zboží, služeb atp.), jiných příjmů (např. 
realizované kurzové rozdíly) a příjmů z úhrad 
pohledávek. Generování výdajů83 pro 
vyčíslení provozního cash flow je závislé 
právě na dosažení a udržení příjmů. Jedná o 
výdaje např. na výrobu zásob, nákup zásob od 
dodavatelů, úhrada mezd pracovníků, úhrada 
příslušných daní a další výdaje spojené 
s provozními činnostmi a v neposlední řadě 
úhrada závazků dodavatelům. 
 
Investiční činnosti („investing activities“) 
zahrnují nákup a prodej dlouhodobého majetku 
(stálých aktiv). Jedná se o činnosti, které mají 
zajistit, aby bylo „na čem (nebo pomocí čeho) 
realizovat“ provozní činnosti. Měli bychom do 
těchto činností zahrnovat investice do obnovy 
anebo rozšíření kapacit podniku pro „dělání“ 
provozní činnosti. I tuto činnost můžeme ve 
spojení s danou provozní činností rozdělit na 
provozně nutnou a zbytnou (tj. zbytná investiční 
činnost bude taková, když bude investováno do 
aktiv pro neprovozní činnost – viz výše 
k reorganizaci rozvahy). Investiční činnost je i 
investování do akcií či dluhopisů či poskytování 
dlouhodobých úvěrů, je-li toto ve spojitosti 
s provozní činností. Peněžní příjmy 
z investiční činnosti budou zejména příjmy 
z prodeje akcií či podílů, prodeje movitých a 
nemovitých věcí, případné prodeje nehmotných 
aktiv společnosti a další příjmy z prodeje stálých 
aktiv. Peněžními výdaji z investiční činnosti 
budou naopak výdaje spojené z pořízením akcií 
a podílů, movitých a nemovitých věcí, případně 
nehmotných aktiv aj. výdaje do dlouhodobých 
aktiv.  
 
Finanční činnosti („investing activities“) 
zahrnují získávání zdrojů nebo jejich splácení. 
Zdroji se rozumí vlastní kapitál nebo dlouhodobé 

 
82 Angl. se označuje jako „cash inflows“ 
83 Angl. se označuje „cash outflows“ 
84 Tedy z úpisu, který je okamžitě zaplacen, tzn. Nevznikne 
pohledávka z titulu úpisu vůči investorovi. Pokud pohledávka 

cizí zdroje. Práce s krátkodobými cizími zdroji 
jsou součástí pracovního kapitálu, a tedy 
provozní činnosti. Získávání zdrojů je tedy od 
akcionářů (majitelů) nebo věřitelů, resp. obecně 
investorů. Finanční činnost se tedy týká 
peněžních toků společnosti ve vztahu s jejími 
investory. Peněžními příjmy z finanční 
činnosti budou zejména 
z „bezpohledávkového84“ úpisu nových akcií či 
vydání nových obchodních podílů (příp. 
kmenových listů), ze získání peněz při 
příplatcích do vlastního kapitálu, z úpisu 
dluhopisů, z načerpání dlouhodobých úvěrů, 
z inkasování pohledávek z titulu navýšení zdrojů 
obecně. Peněžními výdaji z finanční činnosti 
budou „bezzávazkové85“ výkupy vlastních akcií 
od akcionářů, výplata dividend, úhrada 
emitovaných dluhopisů, zaplacení jistiny úvěrů.  
 
Je běžné, že společnosti provádějí také 
činnosti, které nemají vliv na cash flow. 
Takové činnost mohou být v investiční i (asi 
častěji) ve finanční činnosti. Jedná se např. o 
situaci, kdy společnost mění jeden majetek za 
jiný majetek (nejsou zapojené peněžní 
prostředky, jedná se o výměnu), nebo se jedná 
o výplatu tzv. akciových dividend (tj. místo 
dividendy akcionář obdrží další akcie) či dochází 
ke konverzi dluhopisů na akcie (tj. využijí se tzv. 
konvertibilní dluhopisy), případně je splacen 
dluh dluhem s jinými parametry (např. jiná 
splatnost či jiná úroková sazba). Významné 
transakce, se kterými není spojeno cash flow by 
bylo dobré rovněž reportovat ve finanční analýze 
cash flow. 
 
Úroky – kam s nimi 
Občas bývá problematické určit, kam patří 
platba úroků z úvěrů. Nabízí se, že by se 
mohlo jedna to finanční činnosti, ale není tomu 
tak.  Naštěstí je není tak složité. Přijaté i 
zaplacené úroky patří podle české účetní 

vznikne, peněžní příjem vzniká až po zaplacení takové 
pohledávky.  
85 Obdobně jako v předchozí poznámce, výdaj proběhne, 
nevznikne závazek k zaplacení později. Při vzniku závazku 
z daného titulu by je o peněžní výdaj jednalo až jeho zaplacení. 
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regulace86 a US GAAP87 regulace do provozní 
činnosti. IFRS však připouští určitou odchylku 
od toho pravidla88 a sestavení cash flow podle 
IFRS musí tyto určité odchylky reflektovat. IFRS 
totiž připouští, že placené i přijaté úroky mohou 
být podřazené do provozní i investiční, ale také i 
finanční činnosti. Je vyžadováno samostatné 
vykazování úroků a konzistentnost mezi 
účetními obdobími.  

Metody sestavení výkazu cash flow 

Velmi zrychleně se před samotnou analýzou 
výkazu cash flow podíváme na metody 
sestavení daného výkazu. Obecně jsou dvě 
metody sestavení: 

- Nepřímá metoda 
- Přímá metoda 

Obě metody vedou ke stejnému závěru. Liší se 
formou prezentace (zejména v části provozního 
cash flow). 
 
Cílem reportu je prezentovat celkovou změnu 
peněžních prostředků za dané účetní období a 
konečný zůstatek peněžních prostředků na 
konci účetního období. Celková změna 
peněžních prostředků je prezentována v členění 
na peněžní toky podle jednotlivých činností (viz 
výše). Výkaz cash flow bude tedy obsahovat: 

- Cash flow z provozní činnosti (dále také 
„CFP“) 

- Cash flow z investiční činnosti (dále také 
„CFI“) 

- Cash flow z finanční činnosti (dále také 
„CFF“) 

 
Nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow 
Zcela záměrně začínáme nepřímou metodou 
z toho důvodu, že je v praxi takto sestavován 
výkaz nejčastěji. Pro finančního analytika však 
nemusí být vždy nejlepším řešení, neboť tento 
způsob pracuje v rámci CFP pouze s nepřímými 
informace o příjmech a výdajích 

 
86 Viz Český účetní standard č. 023 – Přehled o peněžních 
tocích 
87 Viz (Financial Accounting Standards Board, 2016) s. 9 a 
násl. 

(prostřednictvím úpravy zisku o nepeněžní 
položky). 
 
Základem pro sestavení výkazu cash flow je 
zisk. Podle úrovně zisku, ze kterého budeme 
vycházet (a je možné vycházet ze všech úrovní 
hospodářského výsledku, které jsme si 
definovali v kapitole o reorganizaci účetních 
výkazů pro potřeby finanční analýzy), budou 
vycházet jeho úpravy s cílem přičíst veškeré 
náklady, které nebyly v dané úrovni zisku 
výdajem a odečíst veškeré výnosy, které nebyly 
v dané úrovni peněžní. Nejčastěji se vychází 
z hospodářského výsledku před zdaněním nebo 
po zdanění.  
 
Výše jsme uvedli, že je možné, se se postupy 
sestavení výkazu cash flow budou lišit. 
Důvodem je příslušná účetní regulace. Není 
předmětem této publikace zabíhat do detailů 
zpracování výkazu cash flow podle jednotlivých 
účetních regulací, a proto pro zjednodušení 
uvádíme pouze schéma nepřímé metody 
sestavení výkazu podle Českého účetního 
standardu č. 023, který řeší přehled o peněžních 
tocích. Konkrétní a detailní výkaz je uveden 
v příloze č. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 Viz IAS 7 (International Accounting Standards Board, 2022) 
odst. 31 a násl. 
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Tabulka 14 Zjednodušené schéma sestavení přehledu o 
peněžních tocích nepřímou metodou 

Počáteční stav peněžních prostředků 

CFP 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 

(+-) Úpravy o nepeněžní operace 

(+-) Změna stavu pracovního kapitálu 

(-) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 

CFI 

(-) Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 

(+) Příjmy z prodeje stálých aktiv 

(-) Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 

CFF 

(+-) Změna stavu závazků z financování 

(+-) Dopady změn vlastního kapitálu 

(= CFP+FCI+CFF) Čistá změna peněžních prostředků 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: ČÚS č. 023, vlastní úprava tabulka 
 
Přímá metoda sestavení výkazu cash flow 
Přímá metoda zcela eliminuje jakékoliv akruální 
dopady a zobrazuje pouze peněžní příjmy a 
peněžní výdaje. Pro finančního analytika je 
výkaz cash flow sestavený přímou metodou 
významně zajímavější, neboť vidíme rozlišení 
peněžních toků v části provozního cash na 
příjmy od zákazníků a platby dodavatelům a 
zaměstnancům. Tedy vidíme přímo příjmy a 
výdaje v provozní činnosti, a nemusíme 
provádět úpravy zisku, jako východiska pro 
sestavení výkazu.  
 
Základní model přímé metody sestavení výkazu 
cash flow přehledně uvádí např. (Grünwald & 
Holečková, 2007) na str. 132. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 15 Zjednodušené schéma sestavení přehledu o 
peněžních tocích přímou metodou 

Počáteční stav peněžních prostředků 

(+) Příjmy 

(+) CFpP  

 Inkaso pohledávek 

 příjmy z prodeje v hotovosti 

 přijaté úroky a dividendy 

 jiné příjmy z provozní činnosti 

(+) CFIP  

 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

 

příjmy ze splacení dlouhodobě poskytnutých 
půjček 

(+) CFFP  

 Příjmy z emise akcií a dluhopisů 

 Přijaté půjčky a úvěry 

(-) Výdaje 

(-) CFpV  

 materiál, energie, služby 

 osobní výdaje (mzdy, pojištění aj.) 

 nákladové úroky a jiné provozní finanční výdaje 

 jiné provozní výdaje 

(-) CFIV  

 nákup dlouhodobého majetku 

 poskytnutí dlouhodobých půjček, úvěrů 

(-) CFFV  

 úhrada načerpaných půjček a úvěrů 

 

platba dividend a jiné platby z rozdělení zisku 
nebo vlastního kapitálu 

(=) Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: (Grünwald & Holečková, 2007) s. 132, vlastní 
úprava tabulky a doplnění 
 

Analýza cash flow 

Při analýze peněžních toků vycházíme z výkazu 
cash flow, který podrobujeme různým pohledům. 
Můžeme vycházet z různých formátů a metod 
sestavení daného výkazu (pro ilustraci uvádíme 
v části  „Příloha č. 7 Vzory výkazu cash flow 
podle účetní regulace a podle metody 
sestavení“). Všechny způsoby však vedou 
k základnímu rozčlenění cash flow podle 
činností.  
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Proč má smysl analyzovat výkaz cash flow? Jak 
uvádí (Grünwald & Holečková, 2007) na s. 136: 
„Finanční analytik se však zajímá o peněžní toky 
jako o příčinu vývoje finanční situace“. Obecněji 
si lze jako důvod vypůjčit anglickou větu (Jury, 
2012) s. 5: „The Objective of Being in Business 
is to Generate More Cash.“ Případně si můžeme 
vystačit s obecnou frází: „Cash is King89“. 
 
V úvodu této kapitoly jsme uvedli, že kreditní 
riziko společnosti je závislé na 
pravděpodobnosti jejího selhání. Přičemž 
selháním se rozumí neschopnost uhradit splatné 
závazky. Obecněji můžeme z pohledu analýzy 
cash flow selhání definovat také jako 
neschopnost uspokojit z vygenerovaných 
peněžních prostředků potřeby samotné 
společnosti a jejích investorů.  
 
V rámci analýzy cash flow se tedy budeme 
soustředit zejména na: 

- Zhodnocení hlavních zdrojů a důvodů 
užití peněžních prostředků v rámci 
jednotlivých činností 

 
Vyhodnocení pohledu na cash flow bude jistě 
závislé na tom, v jaké fázi „života“ se zrovna 
analyzovaná společnost nachází. U společností, 
které mají za sebou počáteční fáze podnikání 
bychom měli očekávat kladnou výši provozního 
cash flow, a to natolik vysokou, aby takové 
generování cash flow pokrývalo90 investiční 
cash flow. Pokud by totiž provozní cash flow 
nebylo dostatečné, bude společnost nucena 
čerpat dodatečné peněžní prostředky z finanční 
činnosti, tj. od investorů.  
 
Analýza provozního cash flow 
První klíčová otázka, kterou budeme řešit: 

- Je cash flow z provozní činnosti 
dostatečně vysoké, aby pokrylo 
investiční potřeby společnosti? 

 

 
89 Originální původ fráze není jasný. Např. Wikipedia uvádí, že 
fáze byla zpopularizovaná po celosvětovém propadu trhů v roce 
1987 Pehrem Gustafem Gyllenhammarem, tehdejším CEO 
švédského koncernu Volvo. 

Z výše popsaných metod sestavení výkazu cash 
flow je zřejmé, co provozní cash flow obsahuje. 
Že zcela klíčová je samotná činnost, produkt, 
služba a schopnost podniku ji monetizovat, je 
zřejmá. Bez tržeb se společnost neudrží. Dále 
bude vhodné si uvědomit, kdo má zájem na 
„koláči peněz“, který společnost vygeneruje. 
Obvykle první v pořadí (odmysleme výdaje 
přímo spojené s dosažením tržby – dodavatelé, 
zaměstnanci atd.) je stát, který si oddělí část své 
porce v podobě různých daní a poplatků 
(největší díl nejspíše připadne zdanění práce a 
korporátní zdanění). Další v pořadí je sám 
podnik, který část peněžních prostředků 
investuje zpět do pracovního kapitálu a pokud 
má dále dostatek disponibilních peněžních 
prostředků a investičních příležitostí (či 
možností) investuje do svých stálých aktiv 
v podobě obnovy kapacit a při rozvoji podnikání 
také do rozšiřování svých kapacit (angl. 
„CAPEX“ – capital expeditures). Následně jsou 
v očekávání zbylé části koláče investoři, kteří 
do vztahu se společností vstupují buď v podobě 
poskytovatele zdrojů (navýšení kapitálu) nebo 
v podobě příjemce zdrojů (výplata odměny za 
poskytnutý kapitál či úhrada poskytnutého 
kapitálu). Ze skupiny investorů jsou věřitelé 
částečně uspokojeni, jelikož úroky z dluhů jsou 
součástí provozního cash flow (jsou v pohledu 
cash flow provozním výdajem). 
 
V rámci výše položené otázky se můžeme setkat 
s těmito typickými situacemi: 

- Společnost má kladné CFP a tato výše 
přesahuje CFI 
o Vyhodnocení: za předpokladu, že 

společnost má dostatek investičních 
příležitostí, tj. nejedná se o stav, kdy 
společnost zmrazila svou investiční 
aktivitu, pak se jedná o zdravý stav 
fungování společnosti. 

o K tomuto hodnocení je dobré 
doplnit, že společnost, která má 

90 Nemusí být vždy toto pravidlo splněno, ale v určitých 
cyklech, viz dále. 
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záporné CFI investuje, a tedy 
obnovuje či rozšiřuje kapacity, což 
při kladném rozdílu mezi CFP a CFI, 
jak bylo uvedeno, je zcela zdravé a 
pro rozvoj podniku a jeho tržní 
hodnoty potřebné. Společnost, 
která má kladné CFI evidentně musí 
rozprodávat stálá aktiva. Musíme 
být obezřetní, o jaká stálá aktiva se 
jedná. Pokud se jedná o zbytná 
aktiva (tj. nejedná se o majetek 
v definici „IC91“), pak takový 
rozprodej nebude mít negativní 
dopad na hodnocení finančního 
zdraví. Pokud bychom však zjistili, 
že společnost dosahuje kladného 
CFI a rozprodává provozně nutná 
stálá aktiva, je potřeba zjistit, proč 
se tak stalo. Rozprodej může 
znamenat to, že společnost do 
budoucna nevidí prostor pro své 
produkty (výstupy), a tudíž 
v následujících obdobích může dojít 
k potížím (efektivně dochází ke 
snižování kapacit společnosti) 

- Společnost má kladné CFP a tato výše 
nedosahuje CFI 
o Vyhodnocení: je potřeba prověřit, co 

se v daném období realizuje za 
investice. Pokud se podnik nachází 
v tzv. investičním cyklu, tj. že jednou 
za čas provede finančně náročné 
investice, je to v podstatě běžná 
věc. Měli bychom však zjistit, zdali 
na takovou zvýšenou investiční 
činnost v daném období92 má 
společnost nakumulované peněžní 
prostředky z minulých let (vyšší 
počáteční zůstatek peněžních 
prostředků). Pokud ano jedná se o 
zdravý stav fungování společnosti. 
Pokud ne a společnosti si musí na 
takovou akci sehnat další 
disponibilní zdroje, není možné bez 

 
91 Viz výše výklad o pojetí provoně nutných stálých aktivech 
(„invested capital“). 

prověření takového způsobu 
financování investic zaujmout 
jednoznačně pozitivní stanovisko ke 
zdravému fungování společnosti. 
Nicméně stále můžeme přijít se 
závěrem, že se nic drastického 
neděje a jedná se pouze o dočasný 
a předem odhadnutelný časový 
výpadek v cash flow společnosti.  

o I této situaci musíme závěr učinit 
s ohledem na zápornou nebo 
kladnou výši CFI (viz popsáno výše) 

- Společnost má záporné CFP  
o Vyhodnocení: za předpokladu, že 

se jedná o zdůvodněný (předem 
očekávaný a plánovaný) 
jednorázový výpadek, např. spojený 
s rozsáhlejší investiční činností a 
tím, že spol. např. musela prodělat 
odstávku, a dále za předpokladu, že 
společnost na tuto akci má 
nakumulované peněžní prostředky 
z minulých obdobích či má dopředu 
zajištěné pokrytí peněžní potřeby 
z jiných zdrojů, nejedná se o nic 
tragického a můžeme konstatovat 
zdravý stav fungování společnosti. 
Pokud však uvedené předpoklady 
neplatí, jedná o významný problém 
s finančním zdravím společnosti o 
to horší, pokud se opakuje, resp. 
pokud se opakuje několik období po 
sobě, takové společnosti hrozí 
insolventní situace.  

o Zvláště v této variantě musí být 
finanční analytik v pozoru ve smyslu 
výše CFI. Očekávané záporné CFP, 
které společnost řeší prodejem 
zbytných stálých aktiv (nikoliv aktiv 
z klasifikace „IC“), čímž situaci 
vyřeší v daném účetním období, a 
v dalším se očekává pozitivní CFP, 
pak můžeme vyhodnotit finanční 
řízení za efektivní a dojít 

92 Případně i více po sobě jdoucích období, když se jedná i o 
časově rozsáhlejší pořízení investice (např. výstavba, která 
může trvat několik účetních období). 



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

62 
 

k pozitivním závěrům o finančním 
zdraví. Pokud však společnost 
rozprodává svá provozně nutná 
stálá aktiva, byť tím v daném 
účetním období dosazuje kladné 
výše CFI, může se jednat o signál 
rodícího se, nebo již zcela 
jednoznačného průšvihu ve 
fungování společnosti. 

 
Z popsaných typických situací je snad viditelné, 
že důležitým faktorem hodnocení je také to, zdali 
se provozní cash flow chová cca dle očekávání. 
Nahodilý vývoj, byť kladný, může vyvolávat další 
otázky o stabilitě generování peněžních toků. 
 
Výše jsme řešili CFP jako celek, resp. ve vztahu 
s CFI. CFP je však v některých situacích potřeba 
zanalyzovat „uvnitř“. Metodologicky provedeme 
v zásadě elementární ho-ve analýzu 
provozního cash flow. Při vertikální analýze 
máme v zásadě na výběr dvě možnosti.  

- První přístup je založen na analýze 
jednotlivých příjmů v provozní činnosti 
(dále také „CFPPi“) vůči celkovým 
peněžním příjmům z provozní činnosti 
(dál také „CFPP“): 

Vzorec 38: Vertikální analýza CFPP 

𝐶𝐹!𝑃"
𝐶𝐹!𝑃

 

Kde: 
CFPPi = jednotlivý příjem v provozní 
činnosti 
CFPP = celkové peněžní příjmy 
z provozní činnosti 

 
Resp. na analýze jednotlivých výdajů 
v provozní činnosti (dále také „CFPVi“) 
vůči celkovým peněžním výdajům 
z provozní činnosti (dál také „CFPV“): 

Vzorec 39: Vertikální analýza CFPV 

𝐶𝐹!𝑉"
𝐶𝐹!𝑉

 

Kde: 
CFPVi = jednotlivý výdaj v provozní 
činnosti 

CFPV = celkové peněžní výdaje 
z provozní činnosti 

 
- Druhý přístup je založen na analýze 

jednotlivých příjmů a výdajů v provozní 
činnosti vůči čistému zisku (EAT): 

Vzorec 40: Vertikální analýza CFPP nebo 
CFPV ze zisku 

𝐶𝐹!𝑃"
𝐸𝐴𝑇 	𝑛𝑒𝑏𝑜	

𝐶𝐹!𝑉"
𝐸𝐴𝑇  

 
Pro provedení elementární analýzy je 
samozřejmě lepší mít k dispozici cash flow výkaz 
sestavený přímou metodou a použití prvního 
přístupu. Elementární analýza zpracovaná 
druhým přístupem za více (účetních) období 
napomáhá vysledovat případné trendy ve vývoji 
podílů a může sloužit jako podklad pro sestavení 
plánu provozního cash flow (a to po naplánování 
EAT). Po provedené ho-ve analýze budeme 
schopni komentovat, v jakém vztahu jsou CFPP 
a zisk.  

Vzorec 41: Podíl celkových provozních příjmů a zisku na 
úrovni EAT 

𝐶𝐹!𝑃
𝐸𝐴𝑇 	 

 
Měli bychom zvládnout zanalyzovat proč takový 
podíl může být vyšší než 1 (tj. že evidentně 
v části vlivu pracovního kapitálu na CF došlo 
k získání peněžních prostředků) nebo nižší než 
1 (tj. že část provozních příjmů musela být 
alokována pro pracovního kapitálu), resp. jaký 
vliv mají odpisy (případně obecněji zvolená 
odpisová politika) na takový poměrový ukazatel. 
Není vždy nezbytně nutné, aby takový ukazatel 
vycházel vyšší než 1. Důležité je, jaký takový 
ukazatel má dlouhodobější trend. Stabilita 
tohoto ukazatele je jistě důkazem stability ve 
finančním zdraví společnosti.  
 
Analýza investičního cash flow 
Klíčová otázka, kterou budeme řešit: 
Je cash flow z investiční činnosti dostatečně 
vysoké, aby zajistilo zejména budoucí udržení 
produkční kapacity společnosti? 
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V části provozního cash flow jsme narazili na 
otázku absolutní výše CFI. Investiční činnost 
není v rámci výkazu cash flow natolik 
fragmentovaná jako cash flow z provozní 
činnosti. Můžeme si proto dovolit analyzovat i 
dílčí příjmy a dílčí výdaje, tj. vyhodnotit, zdali 
k dlouhodoběji udržitelnému finančnímu zdraví 
a likviditě přispívá rozprodej stálých aktiv či 
investiční aktivita společnosti je dostatečná pro 
obnovu či rozšíření produkčních kapacit 
společnosti.  
 
Pokud je možné identifikovat investiční cykly 
společnosti je takové zjištění velmi přínosné pro 
sestavení finančního plánu investičních výdajů, 
které přímo ovlivňují dosažení budoucích tržeb.  
 
Společnost s relativně malou investiční aktivitou 
nemusíme nutně negativně hodnotit i při 
dostatku peněžních prostředků z toho důvodu, 
že se jeví, že společnost nemá dostatek 
investičních příležitostí. Musíme si uvědomit, že 
některé společnosti investice „schovávají“ 
v rámci možností do provozních nákladů, 
přičemž jsou takto motivováni zejména daňovým 
štítem nákladů93. Tak ku příkladu místo 
provedení generální opravy, která by mohla být 
účetně a daňově vykázána jako technické 
zhodnocení (a došlo by k navýšení brutto 
hodnoty stálých aktiv) dojde k provedení série 
oprav, které jsou provozním nákladem.  
 
Společnost s dlouhodobě kladným CFI je nutné 
hlouběji analyzovat, jelikož to není na první 
pohled (zdravá) společnost s investiční aktivitou. 
 
Analýza finančního cash flow 
Klíčová otázka, kterou budeme řešit: 
Jak společnost získává zdroje a jak je splácí? 

 
93 Každý daňově uznatelný náklad vyvolává daňový štít, který 
může společnost využít. Čím dříve je daňový štít uplatněn tím, 
pro hodnotu společnosti, lépe – dochází k úspoře peněžních 
prostředků, které by byly jinak odvedeny na úhradu daní. 
Provozní náklad vyvolá daňový štít v daném účetním období. 
Pokud však společnost zaúčtuje investici, pak je daňový štít 
vyvolán až daňový odpisem takové investice, přičemž takové 
daňové odpisování je delší než jedno účetní období. 

 
Finanční činnost není ve výkazu cash významně 
fragmentová, proto můžeme jako finanční 
analytici řešit jednotlivé součásti CFF. Je potřeba 
si uvědomit, že CFF bude závislé na fázi života 
společnosti. V počátečních fázích fungování 
společnosti budeme spíše v očekávání čerpání 
zdrojů, ať do vlastního kapitálu (např. v podobě 
úhrad úpisů akcií či vydaných podílů, případnými 
peněžními příplatky mimo základní kapitál), tak 
čerpání cizích zdrojů v podobě úvěrů či případně 
získávání peněz z emise dluhopisů. V 
„zavedené“ fázi společnost může vykazovat toky 
v podobě výplat dividend94, v podobě splátek 
jistin načerpaných úvěrů, v podobě nových 
emisí akcií nebo dluhopisů atd. Při ukončování 
činnost pak bude docházet k výplatě 
likvidačního zůstatku v podobě výplaty vlastního 
kapitálu.  
 
Musíme si však uvědomit, že CFF je v podstatě 
důsledkem potřeb v provozní a investiční 
činnosti. Musíme sledovat, jak vychází peněžní 
toky v daném roce. 
Situace a): PP0 + CFP + CFI < 0 
Kde: 
PP0 = počáteční zůstatek peněžních prostředků 
Taková situace nutně vyvolává potřebu získat 
dodatečné peněžní prostředky finanční činností 
a CFF bude kladné. Společnost, která 
dlouhodobě vykazuje  
Situace b): CFP + CFI ≥ 0  
V této situaci může CFF nabývat kladných, 
záporných i nulových hodnot (viz dále). U 
společností, které jsou schopné již vykazovat 
tuto situaci, je CFF nástrojem distribuce zbylé 
části „peněžního koláče“ mezi vlastníky a 
věřitele. Nastupuje možnost definování 

94 Zde si dejme pozor, podle které účetní regulace bude výkaz 
cash flow sestaven. Např. IFRS umožňuje vyplacené dividendy 
zahrnout do finančního i provozního cash flow (viz výše, resp. 
viz. IAS 7 (International Accounting Standards Board, 2022). 
Podle US GAAP je možné vyplacené dividendy sledovat pouze 
ve finančním cash flow – viz. Statement of Cash flows (Topic 
230) (Financial Accounting Standards Board, 2016). Český 
výkaz o peněžních toků zahrnuje vyplacené dividendy do 
finančního cash flow.  
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dividendové politiky a případná zajímavost pro 
získání dalších investorů. 
 
Volné peněžní prostředky („free cash flow“) 
Ukazatel volných peněžních toků nemá (jak by 
se z názvu mohlo zdát) nic společného s tím, že 
jsou „zdarma“. Pojem „volné“ znamená, jak 
uvádí např. (Mařík, et al., 2018) na s. 170: „..kolik 
peněz je možno vzít podniku, aniž bude narušen 
jeho předpokládaný vývoj.“ Jinak bychom mohli 
uvést např. takové vysvětlení, že se jedná o výši 
vygenerovaných peněz v daném období, jejíž 
utracení v podniku neovlivní jeho schopnost 
vygenerovat více. Základní a obecný pohled na 
výpočet volného cash flow (dále také „FCF“) je 
tento: 

Vzorec 42: Obecný vzorec výpočtu volných peněžních 
toků 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐶𝐹! + 𝐶𝐹#	 
 
Pozn: případně se můžeme setkat se vzorcem s jiným 
pojmoslovím, ale stejným faktickým obsahem, resp. 
jiným postupem podle toho, jak chceme ve vzorci nechat 
rozpadat dílčí komponenty (např.: 

-  𝐹𝐶𝐹 = 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝐶𝑎𝑠ℎ	𝐹𝑙𝑜𝑤 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  
- 𝐹𝐶𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 +𝑁𝑂𝐸 − 𝐼!  
- a další…. 

Kde:  
NOE = nepeněžní provozní náklady 
Ic = investice do IC) 
 
Pokud společnost v rámci CFP uhradí svou 
vlastní potřebu v podobě investic do pracovního 
kapitálu (investice do pracovního kapitálu snižují 
CFP) a dále uhradí potřebné investice do stálých 
aktiv v podobě CFI (záporného), zjistíme výši 
peněžních prostředků, které již nemají 
jednoznačnou spojitost s produkčním životem 
společnosti a mohou být využity pro vztah 
s investory. Tedy nabízí se otázka daná názvem 
ukazatele – Pro koho jsou „free“? Odpověď je 
snadná – pro investory. Podle toho, kdo je na 
straně investorů můžeme ukazatel hlouběji 
analyzovat a rozdělit jej na: 

 
95 Někteří autoři ještě odlišují pojem „Free cash Flow to 
Common Equity“, a to z toho důvodu, že mezi vlastníky 
(akcionáři) mohou být také akcionáři s prioritními akciemi. Na 
prioritní akcie se v některých právních systémech (zejména 

- Volné peněžní prostředky pro 
vlastníky a věřitele, někdy označováno 
z angl. předkladu „volné peněžní 
prostředky pro firmu“ („Free Cash Flow 
to the Firm“; „FCFF“) 

o Jejich výpočet je však potřeba 
trochu upravit v tom smyslu, že 
CFP je zde počítán před 
zaplacenými úroky věřitelům. 
Pak se tento pohled vysvětlí tak, 
že se jedná skutečně o celkovou 
sumu volných prostředků pro 
všechny investory – tj. vlastníky i 
věřitele 

- Volné peněžní prostředky pro 
vlastníky („Free Cash Flow to Equity95“; 
„FCFE“) 

o Jedná se o volné peněžní toky, 
které v sobě již zahrnují 
zaplacení úroků věřitelům, 
splátky jistin věřitelům, ale také 
načerpání nových dluhů. Tato 
suma peněžní toků je k dispozici 
už jen vlastníků, neboť všichni 
ostatní „zájemci o cash“ byly 
uspokojeni. 

Velmi detailní pohledy a různé techniky výpočtů 
ukazatele FCFF a FCFE poskytují dnes už snad 
všechny moderní české i zahraniční učebnice, 
které se věnují oceňování podniků a cenných 
papírů. Náš záběr touto cestou nejde a prozatím 
si vystačíme s obecným pojetím FCF. Jak tedy 
hodnotit výsledek FC 
 
Situace 𝐹𝐶𝐹 = 𝐶𝐹! + 𝐶𝐹#	< 0 
Záporná výše FCF vyvolává tlak na vyčerpání 
počátečních peněžních prostředků pro 
uspokojení potřeb podniku a jeho investic. 
Pokud by PP0 nebylo dostačující, musí podnik 
v rámci finančního cash flow zajistit dodatečné 
peněžní zdroje. Je však otázkou, zdali se mu to 
podaří. Investoři se dívají jednoznačně na to, 
zdali podnik bude mít prostředky na zhodnocení 

anglosaských) finanční analytici dívají jako na určitou fixní 
platbu (něco jako fixní platbu kupónů z dluhopisů) a očišťují tuto 
platbu od FCFF, aby získali opravdu bazální výši peněžních 
prostředků pro akcionáře do kmenových akcií. 
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jejich investice. Záporná výše FCF není nijak 
pozitivní, neboť dává signál investorům „ono 
není z čeho brát“. Ještě horší je situace, kdy 
záporné FCF vychází i při přičtení úroků96, které 
jsou součástí CFP. To by věřitelé viděli, že není 
ani na úroky. Situaci podnik vyřešení např. 
restrukturalizací dluhu nebo pokud budou 
stávající akcionáři ochotni naředit své podíly 
novou emisí akcií aj. Není asi významný 
problém, pokud se podnik krátkodobě propadne 
do záporného FCF. V dlouhodobějším horizontu 

se značně zvyšuje riziko toho, že společnost 
nesežene nové zdroje od investorů a bude 
muset přehodnotit jednak svou investiční 
aktivitu, ale v důsledku toho také svou provozní 
aktivitu, resp. vice versa. Takové přehodnocení 
zasáhne celkový pohled na fungování a 
budoucnost společnosti. Nicméně je třeba 
přiznat, že řada společností (zejména 
významných) dlouhodobě funguje se záporným 
FCF. Níže jsou ku příkladu uvedené některé 
automobilky. 

 

Tabulka 6-16: FCF (v tis. EUR) u vybraných automobilek 

Automobilka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BMW 270 000 -344 000 -3 320 000 -3 202 000 -6 643 000 -2 652 000 -190 000 -2 337 000 -3 705 000 

Volkswagen -10 132 000 -12 275 000 -4 295 000 -8 314 000 -7 472 000 -11 249 000 -17 694 000 -14 318 000 -3 162 000 

Daimler -7 233 000 -9 964 000 -3 544 000 -3 983 000 -9 500 000 -10 955 000 -11 170 000 -9 578 000 -2 719 000 

Renault 1 019 000 2 307 000 848 000 1 187 000 2 968 000 2 482 000 2 070 000 1 623 000 492 000 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters

Jak je tedy možné, že dlouhodobě fungují? U 
těchto významných společností97, mnohdy 
páteří lokálních ekonomik funguje tzv. „too big to 
fail“. Jednoduše věřitelé (a často institucionální 
a finanční instituce) mají v takových 
společnostech nainvestováno takové množství 
prostředků, že jsou i nadále ochotni takový 
podnik financovat. K výše uvedeným 
automobilkám je nutné poznamenat, že generují 
významné CFP, které je dostatečné pro platbu 
úroků. Platba jistin cizích zdrojů je pak hrazena 
novými cizími zdroji a dochází k „nabalování“ 
bilanční sumy. Můžeme se u takových 
společností setkat s de facto trvalou výší dluhů, 
a to z toho důvodu, že společnost je nebude mít 
šanci nejspíše nikdy splatit, ale je schopna díky 
výši CFP hradit úroky. Tedy jedná se o jakousi 
dluhovou perpetuitu98. Abychom mohli tuto 
situaci analyzovat alespoň neutrálně (když 

 
96 Přesněji přičtení zdaněných úroků, pokud jsou zaplacené 
úroky součástí CFP. Proč jen zdaněných úroků? Jde o to, že 
daňově uznatelné zaplacené úroky vyvolají úsporu na 
korporátní dani, a tudíž se část CFP, tedy část CFPP, které by 
jinak šlo na daň z příjmů, ušetří a při přičtení celé částky 
zaplacených úroků bychom se dopustili chyby a zvýšili FCF 
právě o daňový štít úroků. Pokud jsou však zaplacené úroky 

pozitivnímu vyhodnocení bychom se obávali), 
měli bychom se snažit získat informace o 
věřitelích a jejich stabilitě. Jelikož takto 
významné společnosti jsou veřejně 
obchodované, resp. i jejich dluh je, např. 
v podobě volně obchodovaných dluhových 
nástrojů, obchodován, není složité informace 
z veřejných zdrojů získat (z uzavřených 
obchodů, výročních zpráv aj.). 
 
Výše popsaná výjimka z obecného negativního 
hodnocení dlouhodobě záporného FCF bude 
samozřejmě platit právě u takto, do určité míry, 
privilegovaných společností. Čím méně 
významná společnost bude a čím více se 
bude její FCF blížit záporné hodnotě, tím hůře 
nejen pro hodnocení jejího finančního zdraví, 
ale také pro hodnocení tržní hodnoty jejích 
akcií. 

vykázány jako součást CFF, pak je situace vyřešená a přičítat je 
nemusíme. 
97 Zejména se s tímto jevem setkáváme u páteřních, tj. 
systémově klíčových finančních institucí. Zajímavý je na toto 
téma vydaný soubor článků v publikaci (Nova Science 
Publishers, Inc., 2012). 
98 Konečným vyřešením pak může být např. dílčí kapitalizace 
dluhů. 



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

66 
 

 
Situace 𝐹𝐶𝐹 = 𝐶𝐹! + 𝐶𝐹#	≥ 0 
Kladná výše FCF je co do hodnocení o poznání 
rozmanitější. Společnost v takové situaci může 
jednak kumulovat peněžní prostředky pro 
případné budoucí investiční aktivity, ale může 
zejména pro investory definovat např. 
dividendovou politiku a tím přitáhnout ke svým 
akciím investorský zájem (tedy zejména pokud 
jsou volně obchodované). Může rovněž aktivně 
modelovat své zadlužení a optimalizovat 
náklady na svou kapitálovou strukturu (tj. např. 
snažit se minimalizovat své WACC). Proč 
aktivně – jde o to, že společnost s kladnou FCF 
má jistě vyšší dluhovou službu, resp. potenciál 
se zadlužit vyšší, než společnost z nízkou či 
zápornou výší FCF. Takový stav přiláká více 
věřitelů, kteří mezi sebou budou soutěžit o to, 
aby daná společnost využila právě jejich dluhový 
instrument. Není nijak překvapivé, že 
společnosti vypisují tendry na financování svých 
projektů s cílem minimalizovat náklady cizích 
zdrojů. Společnost může rovněž vypsat program 
výkupu vlastních akcií, čímž výrazně ovlivní 
jejich hodnotu na trzích. Tyto úvahy bychom již 
zařadili do strategického finančního 
rozhodování. 
 
Uvedli jsme v odstavci výše zajímavý finanční 
ukazatel, který je spjat s cash flow, a to ukazatel 
dluhové služby, resp. častěji označovaný jako 
ukazatel krytí dluhové služby (dále také 
„DSCR“, angl. „debt service coverage ratio“). 
Definic tohoto ukazatele nalezneme celou řadu, 
my se budeme držet čistě podnikového 
pohledu99. Budeme tedy zjišťovat kolik 
vygenerovaných peněz může společnost zcela 
bez vlivu na její produkční chod vynaložit na 
uspokojení věřitelů. Ukazatel tedy můžeme 
konstruovat za každé období, přičemž 
nejzajímavější pro věřitele bude zejména odhad 
vývoje do budoucna (tj. i po načerpání např. 
úvěru). Z výše uvedeného se nabízí, že 

 
99 Ukazatel se používá i pro makroekonomické hodnocení států 
a jejich veřejných rozpočtů, avšak ve zcela jiné podobě, než 

využijeme vstupy pro výpočet FCF (viz dále části 
poměrových ukazatelů.   
 
Poměrové ukazatele na bázi cash flow 
Ukazatele na bázi cash flow ve své konstrukci 
často využívají CFP. Je to logické, protože právě 
CFP měří skutečnou produkční schopnost peněz 
dané společnosti.  
 
Stejně jako ukazatel na bázi rozvahy a 
výsledovky, můžeme kategorizovat ukazatele na 
bázi CF velmi obdobně do skupin: 

- likvidity 
- rentability 
- solventnosti (často v tomto smyslu 

označované jako „cash coverage ratios“) 
 
Není ani tak podstatné jednoznačně zařadit 
daný poměrový ukazatel do té či oné skupiny 
(ostatně to u některých ani není jednoznačné) 
jako spíše jeho vyhodnocení. Získané závěry o 
daných ukazatelích budeme vyhodnocovat 
v čase i s výsledky daných ukazatelů u 
porovnatelných (konkurenčních) společností či 
případně s odvětvovými „normály“. Tj. např. 
s mediánem příslušného odvětví či se 
zdůvodněním zvoleným kvartilem, resp. jinou 
zvolenou statistikou100.  
 
Níže uvádíme několik obvykle využívaných 
poměrových ukazatelů (nejedná se o 
vyčerpávající možnosti). Začněme 
s ukazatelem, který jsme již výše uvedli, a to 
DSCR. 

Vzorec 43: Ukazatel krytí dluhové služby 

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐶𝐹! + 𝐼 ∗ (1 − 𝑡) + 𝐶𝐹#
𝐼 + 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛á	𝑗𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 	 

 
Pozn: Vzorec vychází z regulace ČÚS, resp. US GAAP, 
tj. že ze zaplacené úroky jsou součástí CFP. Pokud by 
se vykazovalo podle IFRS, které připouští i jiné zahrnutí 
zaplacených úroků, dáme si pozor, abychom správně 
zaplacené úroky zahrnuly (viz také výše). 
 

potřebujeme pro finanční analýzu. Stejné názvosloví je tedy jen 
trochu matoucí. 
100 Viz v kapitole věnující se prostorové analýze 
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V praxi se můžeme setkat i s mnoha dalšími 
teoreticky více či méně podloženými variantami 
výpočtu, podle toho, jak daný subjekt (obvykle 
financující subjekt – banka) akcentuje jednotlivé 
vstupy. Můžeme se setkat např. s těmito 
variantami výpočtu DSCR: 

Vzorec 44: Variantní výpočet ukazatele krytí dluhové 
služby 

- 𝐷𝑆𝐶𝑅 = $%#&
'()*+,é	'()á+01	2)343

 

 
- 𝐷𝑆𝐶𝑅 = $%#&56786!$9

'()*+,é	'()á+01	2)343
 

 
- 𝐷𝑆𝐶𝑅 = $%#&56786!$97&69

'()*+,é	(')á+01	2)343
 

 
- 𝐷𝑆𝐶𝑅 = $%#&56786!$97&69

'()*+,é	(')á+01	2)3437:;<
 

 
- 𝐷𝑆𝐶𝑅 = ;8;

'()*+,é	(')á+01	2)3437:;<
 

 
Kde:  
splatné splátky dluhu = úroky a příslušná část 
jistiny 
TAX = výše zaplacené korporátní daně ze zisku 
CAPEX = Ic = investice do stálých provozně 
nutných akvit v daném období 
KFM = krátkodobý finanční majetek (vč. PP0) 
 
Všechny výpočty DSCR mají za cíl porovnat 
mezi sebou vygenerované prostředky (příjmy či 
jejich obdobu) a výdaje na dluhy (tedy úroky a 
úmory dluhů v daném období). Z dané definice 
je zřejmé, že by mělo být dosahováno alespoň 
výsledku ve výši 1,0. To by však znamenalo, že 
vše, co podnik vygeneruje nad rámec svých 
investičních potřeb (do WC a CAPEX), odejde 
věřitelům. Proto jako pozitivní hodnotíme 
výsledek vyšší než 1,0. Věřitelé (obvykle banky), 
kteří poskytli (nebo zvažují poskytnout) své 
zdroje si často ve smluvní dokumentaci vymiňují 
to, aby dlužník dosahoval DSCR např. vyšší než 
1,25. Pokud nedosahují zasmluvněné výše, pak 
nastupují sankční mechanismy úvěrové 

 
101 zaměňují se anglické pojmy cash flow from operations 
s operating cash flow, přičemž jejich překlady pak způsobují 

dokumentace (např. navýšení zástavy, zvýšení 
ceny dluhu aj.). 
 
Další častý zástupce praktického využití 
zjištěného provozního cash flow je ukazatel 
cash likvidity. 

Vzorec 45: Ukazatel cash likvidity („cash liquidity ratio“, 
„CLR“) 

𝐶𝐿𝑅 =
𝐶𝐹!

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦	 

 
Jelikož je v čitateli ukazatele provozní cash flow, 
ve kterém je již provedena úprava v oblasti 
pracovního kapitálu, jehož jsou krátkodobé 
závazky součástí (nepřímá metody), resp. jsou 
již odečteny provozní výdaje, jíž jsou krátkodobé 
závazky součástí (přímá metoda), je třeba 
ukazatel interpretovat jinak než ukazatele 
likvidity vypočtené z rozvahy. Čitatel je již po 
odečtení úhrad krátkodobých závazků. Z toho 
plyne, že výsledek ukazatele říká, kolik navíc 
peněz v poměru ke krátkodobým závazkům 
společnost vygenerovala z provozu. Nebo se dá 
také říci, kolik peněz z provozu má společnost 
připravena na další úhrady v budoucnu 
splatných závazků. S ohledem na uvedené není 
zcela jasné, jaká by měla být prahová hodnota 
pro pozitivní, resp. negativní hodnocení. 
Pozitivní jistě bude kladná hodnota a 
inspirativní bude např. medián srovnatelných 
podniků. 
 
Můžeme se také setkat s ukazatelem „cash flow 
from operations“, který se v české literatuře 
objevuje jako „cash provozní výkonnost“. 
Musíme být v definicích velmi opatrní, jelikož 
někteří autoři označují pojmem „cash flow from 
operations“ to, co my za provozní cash flow101.  

 

 

 

 

trochu nepřehlednost; o to důležitější je vždy v analýzách 
uvádět, s jakou definicí se pracuje 
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Vzorec 46: Ukazatel cash provozní výkonnost („cash 
flow from operations“, „CFO“) 

𝐶𝐹𝑂 =
𝐶𝐹!
𝐸𝐵𝐼𝑇	 

 
Pozn: existuje opět více pohledů na daný výpočet. 
Můžete se také setkat s jinými (více či méně teoreticky 
podloženými) definicemi, např. 

- 𝐶𝐹𝑂 = "#
$%&

 
Kde: 
CF = celkové cash flow ve sledovaném období 
 
Smysl konstruování ukazatele (ať tak či onak) je 
ten, aby bylo zřejmé, jaká část zisku je skutečně 
v daném období protavena do peněžního toku 
(výše jsme uvedli období pohled, tj. jaký je podíl 
provozních příjmů a celkového zisku). 
Hodnocení ukazatele není zcela složité. Čím 
více se bude odchylovat od čísla 1,0, tím více 
nepeněžních vlivů v (provozním) cash flow 
společnost generuje. Dejme si pozor při 
hodnocení, pokud dělíme třeba dvě záporné 
hodnoty, resp. jednu zápornou a jednu kladnou 
hodnotu. 
 
Z výše uvedeného ukazatele pak mohou být 
odvozené např. tyto ukazatele: 
 

- provozní cash flow k výnosům 

Vzorec 47: Ukazatel provozní cash provozní výkonnost 
(„operating cash flow to revenue“, „CFOR“) 

𝐶𝐹𝑂𝑅 =
𝐶𝐹!

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦	 

 
Pozn: Můžete se také setkat s definicí na založené na celkovém 
CF: 

Vzorec 48: Ukazatel cash flow k tržbám („cash flow to 
revenue“, „CFR“) 

 

𝐶𝐹𝑅 =
𝐶𝐹

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 

Kde: 
CFR = z anglického „cash flow to revenue 
 

Důkladnější analýza by pak mohla sledovat 
podíl provozních příjmů na výnosech. Smysl 
daného výpočtu je v tom, hlouběji analyzovat 

 
102 Např. (Grünwald & Holečková, 2007) s. 142 

vliv nepeněžních položek (zejména 
pracovního kapitálu) na provozní cash flow 
ve vztahu ke schopnosti podniku dosáhnout 
výnosy (tedy zejména prodat svou produkci, 
služby). Za pozitivní označíme takový 
výsledky, které budou kladné a čím blíže 1,0 
(příp. nelze vyloučit, že bude vyšší než 1,0), 
tím lépe.  

 
- provozní cash flow k tržbám  

Vzorec 49: Ukazatel provozní cash flow k tržbám  
(„Operating cash flow margin“, „CFOM“) 

𝐶𝐹𝑂𝑀 =
𝐶𝐹!
𝑇 	 

 
Pozn: Můžete se také setkat s označením „cash 
provozní výkonnost102“ nebo „obratová rentabilita103“. 
Definice založená na celkovém CF by pak měla tuto 
podobu a je označována angl. jako „cash flow return on 
sales“ („CFROS“): 

Vzorec 50: Ukazatel cash flow k tržbám („cash return on 
sales“, „CFROS“) 

𝐶𝐹𝑅𝑂𝑆 =
𝐶𝐹
𝑇  

 
Ukazatel je někdy označován angl. jako 
„operating cash flow margin“, což dává ve 
smyslu pojmenování ukazatelů založených 
na dělení tržbami smysl (viz výše k ziskovým 
maržím). Z této logiky pak můžeme označit 
ukazatel založený na podílu celkového cash 
flow k tržbám jako „cash flow return on sales“. 
Nebude překvapení, pokud tyto ukazatele 
budou velmi rozkolísané v čase. Důvod je 
ten, že pokud společnost pracuje (prodává) 
na maximum svých produkčních kapacit, 
dosáhne v určitém bodě také maximum své 
schopnosti produkovat cash flow (tyto body 
nemusí nastat ve stejném okamžiku). 
Investicí do dalších kapacit skokově změní 
model generování cash flow. Tento ukazatel 
tedy můžeme použít např. na hledání 
optimálního vztahu vytížení kapacit a 
generování cash flow ve sledovaném období. 
 
 

103 Např. (Růčková, 2021) s.80 
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- Zisk k provoznímu cash flow  

Vzorec 51: Ukazatel zisku k provoznímu cash flow 
(„Net Income to Operating cash flow“) 

𝐸𝐴𝑇
𝐶𝐹!

	 

 
- Zisk k příjmům v provozním cash flow 

Vzorec 52: Ukazatel zisku k příjmům v provozním cash 
flow („Net Income to Operating cash inflows“) 

𝐸𝐴𝑇
𝐶𝐹!𝑃

	 

 
Oba výše uvedené ukazatel jsem v podstatě 
převrácenou hodnotou k u ukazateli CFO. 
 
Pro akcionáře mohou být zajímavé ukazatele, 
které sledují úspěch jejich investice do dané 
společnosti v peněžním vyjádření. Můžeme 
sledovat CFP ve vztahu k dividendám, který 
nám odpovídá na otázku, zdali jsou dividendy 
kryty schopností společnosti vygenerovat ze 
svého provozu dostatek peněžních prostředků 
na jejich vyplacení. Někteří analytici sledují 
ukazatel: 

Vzorec 53: Podíl CFP a dividend 

𝐶𝐹!
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 

Zde je samozřejmě lepší, aby ukazatel nebyl 
nižší než 1,0 i když taková situace nemusí být 
hodnocena zvlášť negativně. Není nic 
neobvyklého, když společnosti využijí 
nakumulované PP0 pro výplatu nejen podílu na 
zisku za dané období, ale také např. minulých 
zisků či dojde k výplatě kapitálových fondů či jiné 
restrukturalizaci vlastního kapitálu s vlivem na 
cash flow. Negativní by nejspíše byla situace 
dlouhodobě nízkého ukazatele (či dokonce 
záporného z důvodu záporné výše CFP). 
 
 
 
 

 
104 Můžeme se setkat také s označením „cash return on 
assets“ a zkratkou „CashROA“ – např. (Koller, et al., 2020) s. 
523 

Jiní analytici využijí ukazatel: 

Vzorec 54: Podíl dividend a CFP   

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦
𝐶𝐹!

 

U tohoto způsobu sledování plnění dividendové 
politiky je lepší, aby ukazatel byl nižší než 1,0, 
nikoliv však záporný (z důvodu záporného CFP). 
 
Podstata obou ukazatelů je stejná, konstrukce 
opačná. Rozhodně nemá smysl či přidanou 
hodnotu pro finanční analýzu počítat ukazatele 
oba (což platí u všech ukazatelů, které fungují 
obdobě, tj. můžeme se na ně dívat oběma 
směry). Má smysl ukazatele dát do souvislosti 
s nastavenou (či i veřejně deklarovanou) 
dividendovou politikou. Akciový investoři jistě 
uvítají, pokud společnost deklarovanou 
dividendovou politiku podloží dostatečnou 
schopností generovat peněžní prostředky pro 
její naplnění. 
 
V neposlední řadě je vhodné využít cash 
rentabilitní ukazatele. Při konstrukci těchto 
ukazatelů vycházíme z dvou obecných přístupů, 
a to podle toho, zda do čitatele dosadíme CFP 
nebo CF. Ve jmenovateli pak bude vždy položka, 
jejíž cash rentabilitu hledáme. Oba přístupy 
dosazení čitatele mají smysl (a stejně tak 
zastánce i odpůrce). Jelikož již přesně víme a 
chápeme, co je fakticky obsahem CFP a CF 
budeme schopni se jistě v konkrétních situacích 
rozmyslet, jaký použijeme vstup do čitatele. 
Obecně platí, že pokud se více soustředíme na 
provozní schopnosti společnosti, použijeme CFP 
a pokud nám stačí rychlejší pohled bez nutnosti 
hlubšího zkoumání, použijeme CF. 
 
Ukazatel cash flow rentability aktiv (angl. 
„cash flow return on assets104“, „CFROA“) se 
využívá k určení, jaká je proporce výše 
peněžních prostředků, které společnost 
generuje, a výše nutných investic k dosažení 
takové schopnosti generovat peněžní 
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prostředky. Jinými slovy, jaká výše investice105 
musela být společností provedena (tj. suma aktiv 
v zůstatkové hodnotě), aby byla schopna 
generovat příslušnou výši CFP, potažmo CF. 
CFP je tedy důsledkem minulých rozhodnutí o 
výši (a struktuře) aktiv. 

Vzorec 55: cash flow rentabilita aktiv 

𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐴 =
𝐶𝐹!
𝐴  

potažmo   

𝐶𝐹𝑅𝑂𝐴 =
𝐶𝐹
𝐴  

 
Vypovídací schopnost je v zásadě stejná, jako u 
ROA. Rozdíl je samozřejmě v tom, že CFP, 
potažmo CF je peněžní vyjádření úspěchu 
využívání aktiv, kdežto zisk u ROA je „jen“ 
kategorií účetní s akruálními vlivy. Způsob 
vyhodnocení je tedy obdobný ROA.  
 
Ačkoliv jsme CFROA zařadili mezi „rentabilitní“ 
ukazatele, je svým smyslem velmi podobný 
logice ukazatelů z rodiny efektivity využití 
majetku (aktivity – viz výše), kde byly za čitatel 
dosaženy tržby. Při hlubším pohledu bychom 
mohli zvlášť vyhodnotit cash flow efektivitu 
využití aktiv. 

Vzorec 56: cash flow efektivita využití aktiv (angl. 
„Assets Utilization Ratio“) 

𝐶𝐹𝐴𝑈𝑅 =
𝐶𝐹!𝑃
𝐴  

 
Pojetí cash flow efektivity využití majetku 
místo vyhodnocení ukazatele obratu aktiv (AUR) 
by zde dávalo větší logiku i vypovídací 
schopnost. Vyhodnocování efektivity využití 
majetku za díky ukazateli tržeb je samozřejmě 
tradiční. A žije díky často využívanému rozkladu 
ukazatele ROA (viz výše). Nicméně skutečná 
efektivita využití se nenalézá v tržbách, nýbrž 
v příjmech (tedy schopnosti z tržeb a 
pracovního kapitálu „udělat“ peníze), které jsou 
následně dále využity v provozně výrobním 
cyklu podniku a dále distribuovány investorům. 

 
105 Neřešíme zde samotnou strukturu investic – aktiv, nýbrž 
absolutní sumu. 

Logika vyhodnocení ukazatele bude obdobná 
s ukazatelem obratu aktiv, ale s důkazem na 
peněžní příjmy z provozní činnosti106. 
 
Snad už jen pro úplnost můžeme zvážit 
analyzovat výdaje spojené s aktivy (tj. se 
zvolenou instalovanou a nastavenou technologií 
produkce) jako poměr mezi provozními výdaji a 
aktivy. 

Vzorec 57: cash flow efektivita aktiv (angl. 
„Operating cash outflows to Assets“) 

 
𝐶𝐹!𝑉
𝐴  

 
Jelikož jsme výše nepracovali s nějakým 
nákladovým ukazatelem (např. podílu celkových 
nákladů a celkových aktiv), nabídneme zde 
stručné vyhodnocení výše popsaného 
ukazatele, který by měl s takovým nákladovým 
pojetím blízko. Za pozitivní budeme považovat 
nízké výsledky. Zjednodušeně se dá říci, čím 
nižší tím lepší, tj. čím menší máme výdaje na 
daná aktiva, tím lépe. Existuje samozřejmě ALE. 
Musíme mít jistotu, že aktiva nejsou ve vykázání 
nadhodnocena a dále si uvědomit, že společnost 
může mít velké odpisy, které se do CFpV 
nepromítnou a malé opravy. Jiná společnost 
bude více opravovat (a bude mít vyšší CFPV), 
ale bude mít nižší odpisy. Společnost může být 
po investičním cyklu, tj. po provedení významné 
investice, která zvýší A  a sníží CFPV. Sledovat 
ukazatel je podstatné v čase a analytik by měl 
hledat a vysvětlovat případné skoky, které by 
mohly znamenat problém ve finančním zdraví. 
 
Díky výše popsané logice ukazatelů CFROA, 
CFAUR a definovaným ukazatelům zisku 
k provoznímu cash flow, resp. příjmů 
v provozním cash flow můžeme provést 
netradiční rozklad ukazatele CFROA. 

 

 

106 Např. (Špička, 2017) s.103 definuje ukazatel na úrovni 
celkových příjmů 
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Vzorec 58: Varianty rozkladu ukazatele CFROA 

- 𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐴 = 𝐶𝐹𝑂 × 𝑅𝑂𝐴 = 8;!
$%#&

× $%#&
6

 
 

- 𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐴 =
8;!
8;!!

× 𝐶𝐹𝐴𝑈𝑅 = 8;!
8;!!

× 8;!!
6
	 

 
- 𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐴 =

8;!
8;
× 𝐶𝐹𝑅𝑂𝐴	 

 
Z první varianty rozkladu je zřejmá závislost 
účetní rentability aktiv na cash provozní 
výkonnosti. Z druhé varianty můžeme 
vypíchnout závislost CFROA na cash efektivitě 
využití aktiv a podílu příjmů z provozu na 
provozním cash flow. Ze třetí varianty je zřejmý 
vztah mezi CFPROA a CFROA, daný podílem 
provozního cash flow na celkovém cash flow. 
Varianty rozkladu samozřejmě tímto nejsou 
vyčerpané a je na každém finančním analytikovi, 
jakou smysluplnou pyramidu si pro svá 
hodnocení sestaví.  
 
Výše, v kapitole věnující se reorganizaci 
účetních výkazů, jsme popsali smysl definování 
kategorie aktiv na úrovni „IC“, tj. provozně 
nutných aktiv. Pokud neexistují zbytná aktiva a 
jsou vykázána veškerá aktiva ve vhodném 
ocenění, pak se IC rovná107 A a definovat další 
ukazatel je zbytečné. Nicméně často se IC 
nerovná A a pak má smysl ukazatel na této 
úrovni sledovat. Cash flow rentabilitu 
investovaného kapitálu určíme takto: 

Vzorec 59: cash flow rentabilita investovaného 
kapitálu 

𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐶𝐹!
𝐼𝐶  

potažmo   

𝐶𝐹𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐶𝐹
𝐼𝐶  

	
Čím větší je rozdíl mezi A a IC, tím více zajímavý 
bude rozdíl mezi ROA (potažmo ROIC) a 
CFROA (potažmo CFROIC). Ukazatele budeme 
sledovat zejména v čase, jelikož bude velmi 
obtížné získat data od srovnatelných 

 
107 Nechceme se opakovat, ale zde se to hodí. 

společností na úrovni provozně nutných. A i 
kdybychom takové informace získali, 
reorganizace výkazů u srovnatelných podniků 
pro účely provedení teoreticky čistého srovnání 
bude tak náročné, že vypovídací schopnost 
výsledku asi nepokryje náklady na získání 
takové informace. V praxi bychom takové 
srovnání považovali spíše za vzácný úkaz. 
 
Výčet příkladů poměrových ukazatelů na bázi 
cash flow uzavřeme ukazatelem cash flow 
rentabilita vlastního kapitálu „CFROE“.  

Vzorec 60: cash flow rentabilita vlastního 
kapitálu (angl. „cash flow return on equity“) 

𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐸 =
𝐶𝐹!
𝐸𝑞  

 
Pozn: Někteří autoři používají při definici místo CFP celé 
CF. Pro odlišení užité úrovně cash flow jsme připsali do 
zkratky příslušný znak. 

𝐶𝐹𝑅𝑂𝐸 =
𝐶𝐹
𝐸𝑞 

 
Ukazatel odpovídá na to, v jakém poměru je 
vygenerované (provozní) cash flow k vloženým 
prostředkům akcionářů (základní kapitál, ážio, 
jiné vklady) a vytvořených zdrojů společností 
(fondy ze zisku, zadržené zisky). Spolu 
s ukazatelem poměřující CFP a dividendy utváří 
pohled akcionáře reálných cashových 
možnostech společnosti zhodnocovat historicky 
provedenou investici. Vypovídací schopnost je 
v zásadě stejná, jako u ROE. Rozdíl je 
samozřejmě v tom, že CFP, potažmo CF je 
peněžní vyjádření úspěchu využívání aktiv, 
kdežto zisk u ROE je „jen“ kategorií účetní 
s akruálními vlivy.  
 
Tak jako u ukazatele CFROA můžeme provést 
rozklad ukazatele CFROE tak, že vztahem 
mezi ukazateli CFROA a CFROE je (stejně jako 
u ROA a ROE) finanční páka. 
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Vzorec 61: Varianty rozkladu ukazatele CFROE 

- 𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐸 = 𝐶𝐹!𝑅𝑂𝐴 ×
6
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8;
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V praxi však existují další ukazatelé, které jsou 
využívané a nesou velmi důležité hodnototvorné 
informace. Jedná se např. o ukazatel cash flow 
rentabilita investic „CFROIC108“ a cash flow 
rentabilita čistých (netto) investic „CFRONIC“. 
Tyto ukazatele jsou z rodiny ukazatele cash flow 
rentabilita investice CFROI, kterému se spolu 
s ukazatelem cash flow přidané hodnoty 
„CVA“ a dalších, věnujeme 
v samostatné kapitole 9 „Finanční ukazatele 
tvorby hodnoty“. Důvod je ten, že tito ukazatelé 
již přesahují záběr kreditní analýzy, které řešíme 
v této části a jedná se o ukazatele, které mají co 
společného s oceněním projektů, resp. 
s tvorbou hodnoty pro akcionáře a nepoužívají 
se běžně pro zjišťování finančního zdraví 
společností. 
 
 
 
 

 
108 Pozor na zkratky, které používají jednotliví autoři. Je třeba 
si uvědomit, že tato publikace se snaží být všestranným 
základem pro studium dalších postupů, když úžeji zaměřená 

problematika (publikace na téma oceňování podniků, 
investování, vyhodnocování investičních projekt aj.) si může 
dovolit již některé ukazatele nedefinovat, jelikož pro takový 
pohled je nepotřebuje. 


