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Metody finanční analýzy včetně 

analýzy absolutních ukazatelů 

 Metody finanční analýzy 

I. Fundamentální finanční analýza 

 Základem je odborný odhad, který je založen na 
teoretických  a empirických zkušenostech 
analytika. 

 Vyhodnocuje spíše kvalitativní údaje (postavení 
na trhu, dobré jméno,….) není zpracována 
matematicky 

II. Technická finanční analýza 

 Zpracovává kvantitativní údaje pomocí 
matematických a statistických výpočtů, které jsou 
dále vyhodnoceny 

 



METODY  technické analýzy 

A) analýza extenzívních (absolutních) ukazatelů 
 horizontální 
 vertikální 
B) analýza fondů finančních prostředků 
 čistý pracovní kapitál 
 čisté pohotové prostředky 
 čisté peněžní prostředky 
C) analýza poměrových ukazatelů základ 
 ukazatele likvidity 
 ukazatele rentability 
 ukazatele stability 
 ukazatele aktivity 
 ukazatele cash flow 
D) vyšší matematicko-statistické metody 

 



Finanční analýza 

technická 

Elementární metody 

Analýza extenzivních 
ukazatelů 

Analýza fondů 
finančních prostředků 

Analýza poměrových 
ukazatelů 

Vyšší metody 

fundamentální 



Analýza extenzivních ukazatelů 

 
 Využívá se k hodnocení vývoje firmy, jelikož je 

poměrně jednoduchá. 

 Předpoklady pro její využití 

 - srovnatelné údaje (stejná metodika ocenění, 
účetních metod,..) 

 - dostatečně dlouhá časová řada 

 - vyloučení nahodilých jevů 

 - zohlednění makroekonomických vlivů (inflace,..) 

 Metody: 

 Horizontální analýza 

 Vertikální analýza 

 



a) horizontální analýza 

 Provádí se po řádcích 

 - to znamená, že zkoumá změny jednotlivých 
položek výkazů (rozvaha nebo výkaz zisků a 
ztrát) v časové posloupnosti 

 

 Proto se někdy nazývá analýza trendů 

 

 Dává možnost určit předpokládaný vývoj do 
budoucnosti, pokud by se firma chovala 
stejným způsobem 

 



Výpočet: 

 Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1  

 

 Procentní změna  =  absolutní změna *100 

                                        ukazatel t-1  

 Význam 

 Využívá se při srovnání podniků mezi sebou (stejný 

obor), ukazuje trendy budoucího vývoje  

 Nedostatek 

 Neukazuje příčiny daného vývoje 



Výstupy horizontální analýzy lze vyjádřit 

indexy 

 Bazické indexy 

 Porovnávají hodnoty vybraného ukazatele v 

několika obdobích s hodnotou ukazatele 

výchozího roku (stejný základ = báze) 

 

 Řetězové indexy 

 Porovnávají hodnoty vybraného ukazatele vždy s 

ukazatelem předchozího roku (tvoří navazující 

řetěz) 



Aktiva za poslední 3 roky 

1. období 2. období 3. období 

DNM 2 463 415 1 462 

DHM 186 583 228 813 261 361 

Stálá aktiva 189 046 229228 262 823 

Zásoby 112 128 133 973 234 069 

Pohledávky 186 177 116 739 162 455 

Fin. majetek 18 698 5 589 7 624 

Oběžná akt. 317 003 256 301 404 148 

AKTIVA 506 049 485 529 666 971 



Příklad: 

 Vypočítejte a zhodnoťte absolutní a procentní 

změnu v řádku  

 Oběžná aktiva a stálá aktiva  

 Spočítejte bazický i řetězový index pro položku 

zásoby 

 (použijte hodnoty z předchozího snímku) 



b) vertikální analýza 

 Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu ke 

zvolené základně (ta je 100 %) 

 U rozvahy 

 100 % = celková aktiva (pasiva) 

 U výkazu zisků a ztrát 

 100% = celkové výnosy (celkové náklady) 

 Výpočet = ukazatel daného období * 100 

                      zvolená základna 

 



Příklad: 

 Vypočítejte a zhodnoťte pomocí vertikální analýzy 

poměr jednotlivých položek aktiv k celkovým 

aktivům za poslední dvě období 

 

 

 

 Využijte hodnoty z předchozího snímku 

Ukazatel 1. období % 2. období % 
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