
Projekt: 

 

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi 

Reg.č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady 

Tematický okruh: Finanční analýza 

Jméno autora: Ing. Voborová Naděžda 

Datum: 30. 8. 2013 

Ročník: (Cíl. skupina): 4. ročník 

Anotace: Charakteristika finanční analýzy, uživatelé, oblasti FA  

(finanční zdraví, finanční tíseň) 

 



Finanční analýza 

 Je stará jako peníze, ale jako moderní metoda byla poprvé 

použita na konci 19. století v USA, u nás po 1. světové válce 

známá jako bilanční analýza 

 

 Jde o finanční rozbor, jehož úkolem je vyjádřit pokud možno 

komplexně finanční situaci firmy, případně celého odvětví 

 (na základě zadluženosti, rentability, platební schopnosti a 

aktivity firmy). 

 

 Nejprve byly porovnávány absolutní hodnoty účetních výkazů, 

poté byla sledována schopnost splácet úvěry a vytváření zisku a 

hospodářská krize v 30. letech vyvolala nutnost sledovat i 

likviditu firmy. 

 



Finanční analýzu provádějí 

 - firmy samostatně (vlastní analytici) 

 - banky, které zjišťují bonitu klienta 

 - potencionální investoři 

 

 Základní cíl finanční analýzy 
 Posoudit finanční zdraví firmy 

 a) identifikovat slabé stránky finančního hospodaření 

 b) identifikovat silné stránky, o které je třeba se opřít 

 



Finanční zdraví a finanční tíseň 

 Finanční zdraví se vyznačuje: 

 1. dlouhodobou likviditou 

 schopnost firmy do budoucna hradit svoje závazky, čím má 

více cizích zdrojů, tím je zranitelnější 

 2. výnosností (rentabilitou) 

 Firma dokáže zhodnotit vložený kapitál tak, aby trvale 

dosahovala zisku 

 Finanční tíseň 

 Je opakem finančního zdraví, firma má problémy s likviditou a 

nedokáže zhodnotit vložený kapitál, tak aby přinášel zisk 

 



Faktory ovlivňující finanční zdraví 

externí 

Daňová politika 

Úrokové sazby 

Cla 

Vývoj měny 

Inflace 

interní 

Organizace práce 

Produktivita práce 

Kvalifikace 
managementu 

Hospodárnost 



  Základní etapy finanční analýzy 

 1. výpočet ukazatelů 

 2. srovnání ukazatelů s doporučenými hodnotami 

 3. rozbor příčin nežádoucího vývoje, odhalení slabých a 

silných stánek financování 

 Způsoby srovnávání ukazatelů 
 v čase –porovnává ukazatele v časové řadě např. jak se vyvíjel 

zisk v jednotlivých letech  

 v prostoru – porovnání ukazatelů s jinými podniky podnikajícími 

ve stejném oboru 

 s plánem 

 na základě expertiz 



Oblasti finanční analýzy - rozdělení 

 a) interní finanční analýza 

 Je prováděna pro potřeby managementu na základě vnitřních 

zdrojů, dostupných pouze ve firmě 

 (vnitropodnikové účetnictví, rozpočty, kalkulace,.) 

 Pracuje s nejnovějšími údaji 

 b) externí analýza 

 Je prováděna na základě veřejně dostupných zdrojů 

 (výroční zprávy, prospekty cenných papírů,..) 

 Uživatelé jsou banky, veřejnost, obchodní partneři,.. 

 Může být prováděna bez vědomí firmy 



Uživatelé FA 

 interní 

 manažeři – pro dlouhodobé a operativní řízení 

 zaměstnanci – existenční jistota 

 odborové organizace  

 

 externí 

 investoři – vkládají do firmy kapitál a čekají 
zhodnocení 

 obchodní partneři –zda dále spolupracovat 

 banky a jiní věřitelé – zda poskytnout úvěr 

 stát a jeho orgány – statistika, daně,.. 
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