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7	 Interpretace	výstupů
Cílem kapitoly je uvést:
 doporučené postupy pro správnou interpretaci výsledku,
 oblasti možného výskytu rizik, která mohou omezit věrohodnost vykazova-

ných dat,
 postup při provádění vertikálního a horizontálního způsobu finanční analýzy.

Průzkumy sledující efektivnost závažnějších a složitějších rozhodnutí po-
tvrzují, že odkrýt problém je stejně důležité, jako najít jeho řešení a že nej-
větší chybou v rozhodování je kladení většího důrazu na správnou odpověď 
než na správnou otázku. Položení správné otázky umožní realizátorovi odhad-
nout a užít odpovídající metody a nástroje vedoucí ke stanovenému cíli, a tedy 
i přesnější interpretaci zjištěných hodnot. 

Významná hlediska pro způsoby správné interpretace

Zásadní je způsob interpretace výsledků – výstupů z provedené analýzy. Náro-
ky na správnou interpretaci předpokládají vysokou odbornost a profesionalitu 
v relacích vstup – výstup.

Významným kritériem pro správnou interpretaci je důkladné zvládnutí pro-
blematiky oceňování. Za základní přednost oceňování v historických (pořizo-
vacích cenách) se jak tradičně, tak i v současné době považuje objektivnost, 
průkaznost a tedy i ověřitelnost zjišťovaných informací ve srovnání s jinými 
možnými způsoby oceňování (viz kapitola 4). Jde jistě o nezanedbatelné kvali-
tativní charakteristiky účetních informací, jimiž se účetnictví od samého počát-
ku vyznačuje a pro jejichž dosažení formulovalo i základní zásady vedení. 

Data sice sama o sobě ještě informací nejsou, existují však dokonalé me-
tody, s jejichž pomocí dokážeme veškerou informaci z dat vytěžit. Z toho je 
patrné, že informační hodnota zprávy má subjektivní povahu, objektivizace 
závisí na předchozích znalostech příjemce. 

Řekněme, že „klíčem“ ke správné interpretaci bude vyvážení a relace vztahů 
mezi:
 Relevancí – zkoumaná proměnná může být vystavena různým vlivům 

a hodnotitel musí zajistit, aby byly všechny, či alespoň ty nejvýznamnější, 
v modelu predikce zohledněny, tj. musí ocenit a vyhodnotit všechna známá 
a předvídatelná rizika.

 Hodnověrností – hodnotitel si musí být jist, že předpokládaný vztah mezi 
zvažovanými veličinami je hodnověrný.

 Důsledností spočívající v úvaze, že vztahy zjištěné v minulosti nemusí nut-
ně pokračovat i v budoucnosti.

Otázka		
a	odpověď

východiska	
oceňování
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 Četností měření – čím častěji se množina proměnných prověřuje, tím lepší 
bude vypovídací schopnost informace o vztahu mezi proměnnými.

 Nezávislostí zdrojů dat – data získaná z různých zdrojů (viz základní roz-
dělení IS v kapitole 1) a jejich porovnání.

Dalším předpokladem správné interpretace je práce s ukazateli. Existu-
je velké množství možných ukazatelů. Často se setkáváme se zjednodušenou 
představou, že finanční analýza spočívá ve výpočtu celé řady rozdílových, 
resp. poměrových, ukazatelů za účelem jejich porovnání s doporučenými hod-
notami. To však není zcela přesné a neplatí to ani ve sféře veřejných rozpoč-
tů. Všechny, zejména pak poměrové ukazatele, je nutno podrobit důkladnému 
rozboru ve smyslu elementárního přístupu.

Mezi přednosti různě konstruovaných ukazatelů patří, že umožňují rych-
lou identifikaci, a i když nenahrazují řídící schopnosti, odstraňují voluntaristic-
ké přístupy. Na druhou stranu mohou celkem spolehlivě za jistých předpokladů 
odhalit rizika a jejich příčiny, úzké profily a vývojové tendence. V neposlední 
řadě zlepšují možnost a schopnost argumentace a komunikace.

Jejich nedostatky naopak spočívají především v možnosti nesprávné interpre-
tace vyplývající ze samostatně pojímaných hodnot, jdoucí ruku v ruce s neschop-
ností, resp. nemožností porovnání. Pak může docházet k závěrům s fatálními ná-
sledky, jejichž podstatou je nesprávná (zavádějící) interpretace včetně podceňování 
(podhodnocování), nebo naopak nadhodnocení vykazovaných odchylek.

Ze samostatně pojímaných hodnot ukazatelů nelze ještě vyvozovat žádné kvalifikované závěry. 
Praktického opodstatnění a smyslu nabývají teprve při  srovnání s jinými relevantními hodnotami. 

Objektivnost, průkaznost a ověřitelnost informací poskytovaných účetnic-
tvím je třeba podrobit důkladnému rozboru v závislosti na tom, co si od analý-
zy daného výstupu uživatel slibuje. 

Mezi další předpoklady odpovídající interpretace řadíme povinnost seznámit se s:
 přesným obsahem obecně závazných, věcně příslušných předpisů, které 

tvoří právní rámec pro činnosti, způsoby financování a finančního hospo-
daření a hospodaření s majetkem VÚJ,

 aplikací tzv. účetního myšlení při analýze vlivu konkrétních hospodářských 
transakcí na hodnotové parametry subjektů ekonomické aktivity (např. na struk-
turu jejich aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/zisku, daňového 
základu a finanční pozice),

 obsahem a významem základních charakteristik české účetní legislativy 
se spolehlivým zjištěním, kdy se které pravidlo na ÚJ vztahuje a ke které-
mu okamžiku vznikají konkrétní povinnosti dané ÚJ.

výhody		
a	nevýhody	
ukazatelů

7 interpretace výstupů
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jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Důležitým faktorem bude míra porozumění ideovému základu, obsahu 
a vypovídací schopnosti ÚZ, sestavených účetních výkazů a zveřejňovaných 
informací FÚ.

Na těchto předpokladech bude záviset i míra využití účetních informací 
pro zjištění a analýzu faktorů ovlivňujících finanční pozici a celkovou finanční 
stabilitu vlastního subjektu pro další ekonomické aktivity. 

A i když je někdy zaznamenána ojedinělá snaha o využití vykazovaných 
dat bez základních znalostí a hlubšího pochopení zákonitostí účetního systé-
mu, nelze očekávat dobré výsledky. V některých organizacích se lze setkat 
i s tím, že samotné účetnictví je považováno za „zlo“, jehož jediným posláním 
je plnění nějaké státní disciplíny. Povinnost VÚJ začíná a končí odevzdáním 
výkazů. Vedoucí pracovníci mnohdy nejsou seznámeni s obsahem účetních 
výkazů, jejich podobu znají jen proto, že je podepisují. Vykazovanými vý-
sledky se po skončení roku již nikdo nezabývá, nevyužívá je k řízení možných 
očekávaných rizik a odhadů finanční situace do budoucna. 

7.1	 rizika	právní	a	účetní	

Z použití vykazovaných dat a následné konstrukce ukazatelů a způsobu jejich 
vyhodnocení vyplývají určitá rizika. Vlastnosti ukazatelů představují určité 
výhody, ale i nevýhody, zejména pokud jsou výsledky posuzovány bez odpoví-
dajících znalostí vztahů mezi měřenými veličinami.

Uživatel, který analyzuje výstupy, nemůže prostě jen vzít údaje z ÚZ a dosadit  
je do toho či onoho vzorečku „podle návodu“. Musí si předem ověřit, co se za nimi skrývá. 

Povrchní přístup vede k chybným interpretacím, špatným závěrům  
a následně k chybným rozhodnutím.

Pro spolehlivější orientaci v problému uvádíme rizika v tabulkovém přehledu. 
Budou popsána podle toho, zda mají vliv na výskyt nebo prohloubení: 
 Kontrolního rizika, tj. rizika, že systém vnitřního řízení a kontroly u kon-

trolované osoby nezabrání významné nesprávnosti nebo špatné evidenci 
nebo je vůbec neodhalí. Jde o otázku nastavení procesů prostřednictvím 
vnitřních norem a monitoring (průběžný) efektivního dodržování těchto 
pravidel. Jsou-li jen na papíře, nelze očekávat pozitivní výsledky. 

 Přirozeného rizika, které chápeme jako náchylnost položky (segmentu) k chy-
bě z důvodu složité provazby například právních předpisů a norem, a to nejen 
účetních, ale i rozpočtových, daňových a dalších včetně změn systémových 
požadavků a četnosti jejich změn. Jedná se o riziko, že dojde k význam-
né nesprávnosti nebo špatnému zaúčtování z důvodu nesprávné aplikace  

Znalost	
základů	je	

elementární	
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požadavků plynoucích z právních předpisů různé úrovně. Riziko závisí jak 
na povaze a významu vykazované položky, tak i na tom, jak je daná položka 
svou významností a objemem náchylná k chybě. (Například pořízení dlouho-
dobého majetku z víceleté dotace je náchylnější k zanesení řady nedostatků než 
např. výdaj na úhradu nákupu spotřebního materiálu). Přirozené riziko rozdělí-
me na dvě oblasti v závislosti na způsobu dané regulace – účetní a právní.
Jde o rizika, která by mohla zapříčinit významné nadhodnocení, či pod-

hodnocení aktiv, resp. pasiv a nákladů, resp. výnosů. To by ve svém důsledku 
mohlo vést k závadám ve věrném a poctivém zobrazení. Jinými slovy, data 
a údaje podléhají naznačeným rizikům. Zůstanou-li neodhalena, mohou být 
příčinou zavádějící, nesprávné interpretace. 

Oblast aktiv

tabulka	č.	10:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu dlouhodobého majetku

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Účetní	oblast	 právní	oblast

Dlouhodobý 
majetek 

nehmotný 
a hmotný

Vnitřní norma o hospodaření 
a nakládání s majetkem, 

způsoby pořizování, oceňování, 
vyřazování a prodeje

Klasifikace majetku Spolehlivost  
vlastnictví majetku

Vnitřní směrnice  
o inventarizaci majetku 

Účtování nákladů 
spojených s pořízením 
dlouhodobého majetku

Oprávněnost zahrnutí 
majetkové složky 

do majetku

Kontroly ochrany majetku Rozpočtová oblast  
– rozpočtové položky x 

x způsoby účtování

Převody majetku  
mimo sféru vybraných 

organizací v účetní 
hodnotě

Vnitřní směrnice  
o poskytování záloh

Účtování krátkodobých 
a dlouhodobých záloh 
na pořízení dlouhodo-

bého majetku

Smlouvy o poskytnutých 
zálohách – zúčtování,  

vypořádání záloh

Vnitřní předpis „Odpisové  
plány“ – aktualizovaný

Účtování odpisů Administrativní plnění 

Oběh dokladů a přenos dat 
do účtárny – aktualizovaný 

 Naplnění potřeb 
oprávněných uživatelů

Vnitřní předpis o způsobu  
oceňování dlouhodobého 

majetku

Oceňování při pořízení, 
vyřazení a prodejích 

majetku (reálná hodnota) 

Rozhodování  
o stanovení reálné 

hodnoty

Efektivita nastavených  
procesů

Způsob účtování o reálné 
hodnotě

prostor		
k	chybě

7 interpretace výstupů
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jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Položky dlouhodobého majetku jsou velmi náchylné k přirozenému riziku. Je 
to pochopitelné, neboť s jejich pořízením, evidencí a účtováním jsou spojeny trans-
akce zvláštního charakteru obvykle spojené s významnými finančními objemy.

tabulka	č.	11:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu zásob

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Zásoby Účetní	oblast	 právní	oblast

Vnitřní norma o pořizování 
oceňování, evidenci zásob

Dodržování  
způsobů účtování  
o zásobách všeho 

druhu

Dohody o hmotné 
odpovědnosti

Účtování o oceňovacích 
odchylkách

Prodeje zásob

Stanovení způsobu kalkulace Účtování o zásobách 
vlastní výroby

Inventarizace zásob Účtování  
zjištěných rozdílů

Způsob řešení ztrát, 
mank a škod

Zásoby se prověřuji vždy v závislosti na významnosti, resp. objemu vy-
kazovaných položek. Tam, kde se vyskytují ve významném objemu, je jim 
potřeba věnovat stejnou pozornost jako oblasti dlouhodobého majetku. V tom 
případě i ony ovlivňují významným způsobem ukazatel solventnosti.

tabulka	č.	12:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu pohledávek

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

pohledávky Účetní	oblast	 právní	oblast

Vnitřní směrnice 
o nakládání  

s pohledávkami

Klasifikace pohledávek podle: 
a) charakteru pohledávky, 

b) splatnosti.

Okamžik vzniku 
pohledávky

Evidence pohledávek 

Inventarizace  
pohledávek

Účtování o opravných položkách – 
– tvorba

Účtování o vyřazení pohledávek Vymáhání  
pohledávek

Podrozvahová evidence
 

Pohledávky jsou vždy významnou oblastí spadající do režimu finančního 
řízení. Způsobem řízení výrazně ovlivňují ukazatele solventnosti a likvidity 
a v konečném důsledku finanční stabilitu VÚJ.
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tabulka	č.	13:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu poskytnuté zálohy

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

poskytnuté	zálohy Účetní	oblast	 právní	oblast

Vnitřní směrnice  
o poskytování,  

evidenci  
a vyúčtování záloh

Klasifikace záloh 
z hlediska 
a) věcného
b) časového

Stanovení smluvních podmínek

Inventarizace záloh Zúčtování záloh Způsoby vymáhání záloh 
v případě neplnění  
smluvního vztahu 

Vypořádání záloh

Také zálohy jsou velmi důležitou oblastí zkoumání v rámci provedené fi-
nanční analýzy. Svou povahou představují také pohledávky a ty jsou důležité 
pro zhodnocení finanční stability a ohodnocení finančních rizik.

tabulka	č.	14: Přirozené a kontrolní riziko v segmentu transferů

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

transfery Účetní	oblast	 právní	oblast

Účtování  
na podrozvahových účtech

Okamžik stanovení 
účetního případu 

Vnitřní směrnice 
o evidenci a účtování 
a vypořádání dotací

Účtování na stanovených  
syntetických účtech –  
– analytických účtech

Závady v prvotní 
evidenci (žádosti, 

rozhodnutí)

Způsob průběžné 
kontroly

Účtování transferů pomocí 
časového rozlišení  

a dohadných položek

Mylná typologie 
transferů

Následná kontrola Zúčtování a vypořádání 
transferů

Zachování účelu  
poskytnutého transferu

Transfery bývají rozsáhlou oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje 
způsoby financování VÚJ. Jelikož jsou převažujícím zdrojem financování akti-
vit VÚJ, je třeba věnovat mimořádnou pozornost jak způsobům jejich získání, 
tak čerpání a účtování, a to v časovém rozlišení a pomocí dohadných účtů, tam 
kde to režim vyžaduje.

7 interpretace výstupů
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jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

tabulka	č.	15:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu likvidních prostředků

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Likvidní	prostředky		
I.	stupně

Účetní	oblast	 právní	oblast

peníze Vnitřní směrnice  
o pokladních operacích

Dohody o hmotné 
odpovědnosti

Bankovní	účty Odpovídající  
syntetické a analytické 

účty, převody

Nezajištění  
(odpovídající)  

ochrany

ceniny Smlouvy s bankou, 
platební styk – 

– dispoziční práva

Oblast pasiv – zdrojů

tabulka	č.	16:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu vlastního kapitálu

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

vlastní	kapitál Účetní	oblast	 právní	oblast

Účtování o přírůstcích a úbytcích 
jmění VÚJ

Převody majetku – 
– bezúplatné, dary

Účtování na upravujících  
položkách jmění VÚJ

Vnitřní směrnice Oceňovací rozdíly

Opravy minulých let

Význam vlastního kapitálu je podrobné rozebírán v kapitolách 2 a 3.

tabulka	č.	17:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu fondů VÚJ

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Fondy	vÚJ Účetní	oblast	 právní	oblast

Vnitřní směrnice Účtování o tvorbě  
a čerpání v daném 

okamžiku

Ustanovení obecně  
závazných předpisů 

o způsobech  
hospodaření s fondy

Účtování na upravujících 
položkách jmění VÚJ – 

– způsob aplikace 

Převody finančních  
prostředků mezi  

jednotlivými fondy



125

tabulka	č.	18:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu závazků

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Závazky Účetní	oblast	 právní	oblast

Vnitřní směrnice Klasifikace závazků 
podle charakteru 

(podstaty) 

Okamžik vzniku 
závazku/dluhu

Klasifikace podle 
hlediska časového

Smluvní zajištění

Evidence,  
Inventarizace

Platební kalendář

Oblast účetních metod

tabulka	č.	19:	Přirozené a kontrolní riziko v segmentu přechodných účtů

segment Kontrolní	riziko přirozené	riziko

Vnitřní směrnice 
pro aplikaci 

Účetní	oblast	 právní	oblast

Odpisy Aktualizace  
odpisových plánů

Způsob účtování 
(časové hledisko) 

Časové	rozlišení Způsob dané aplikace 
podle vnitřní směrnice

Významnost

Dohadné	účty dtto

Opravné	položky dtto

rezervy dtto

Tato oblast je popsána v kapitole 2. Velká rizika jsou spojena se způsoby 
aplikace těchto vybraných účetních metod. Jedná se o tzv. účetní odhady, které 
je nutné podrobit bližšímu zkoumání.

7.2	 příklad	finanční	analýzy	–	případová	studie

Příkladem elementárních metod technické analýzy je analýza provedená 
na základě stavových ukazatelů a jejich rozdílů vyjádřených v procentech. Jde 
o analýzu za účelem zjištění trendů v hospodářské činnosti PO, i když tento 
postup lze použít i na hlavní činnosti jakékoli VÚJ. Rozdíl bude jen v obsahu 
měřených veličin. Pro snadné uchopení dané problematiky je stručná ukázka 
finanční analýzy uvedena formou elementárního přístupu.

ukázka	
finanční	
analýzy

7 interpretace výstupů
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jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje metodu horizontálního a vertikální-
ho rozboru dat uvedených v účetních výkazech v pořadí VZZ a rozvaha. Pořadí 
není určující, finanční analytik si jej přizpůsobí podle svých potřeb. V ukázce 
je uveden vždy jen nenulový výpis řádků. Výpis nemusí nutně odpovídat po-
řadí položek v rozvaze a VZZ, analytik si jej může uzpůsobit (seskupit) podle 
své potřeby a v závislosti na záměru prováděné analýzy.

7.2.1	 Metoda	horizontálního	rozboru

Tato metoda porovnává jednotlivé položky výkazu v čase, a to v řádcích, 
tzn. horizontálně. Je to velmi jednoduchý příklad postupu a výpočtu na ukáz-
kových ÚV za hospodářskou činnost PO. Slouží k rychlé orientaci i detekci 
případných oblastí podrobnějšího zkoumání. 

tabulka	č.	20: Výkaz zisku a ztráty

položka	výkazu 2013 2012 rozdílová	částka rozdíl	v	%

1 2 3 4 5

Výnosy z prodeje 
služeb (zboží)

1 100 640 +460 +71,9

Náklady na pro-
dané služby

440 300 +140 +46,7

Osobní náklady 160 144 +16 +11,1

Daně a poplatky 60 46 +14 +30,4

Odpisy dlouho-
dobého majetku 

100 112 –12 –10,7

Výnosy z prodeje 
dlouhodobého 
i krátkodobého 
majetku

260 300 –40 –13,3

Zůstatková cena 
prodaného dlou-
hodobého majet-
ku a pořizovací 
cena prodaného 
materiálu

160 120 +40 +33,3

Tvorba rezerv 
a časového 
rozlišení

74 74 – – 
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Výnosy z prodeje 
cenných papírů

120 6 +114  +1 900

Prodané cenné 
papíry

102 2 + 100 + 5 000

Daň z příjmů 60 20 + 40 + 200

Výsledek 
hospodaření 
za hospodářskou 
činnost

324 128 + 196 + 153,1

Legenda:
(1)  Je uveden jen výpis nenulových řádek.
(2)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2013.
(3)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2012.
(4)  Hodnota ukazatele 2013 minus hodnota ukazatele 2012.
(5)  Hodnota ze sloupce (4) x 100 : hodnota ukazatele 2012.

Komentář:

 Tržby se za sledované období zvýšily o 71,9 %, náklady na prodané služ-
by vzrostly jen o 46,7 %. To by mohlo v důsledku znamenat uplatňování 
hlediska hospodárnosti. V případě, že by se jednalo o prodej zboží, šlo 
by o růst obchodní marže. Celkově je možné tuto situaci hodnotit pozitiv-
ně, neboť růst tržeb je rychlejší než růst nákladů vynaložených na činnost 
(resp. prodané zboží), což může svědčit o zvyšující se celkové ziskovosti 
(resp. hospodárnosti) prováděné činnosti.

 Osobní náklady vzrostly jen o 11,1 %, což je opět náznak pozitivní tenden-
ce, neboť růst těchto nákladů je podstatně pomalejší než růst tržeb.

 Odpisy jsou zúčtovány podle odpisového plánu, a proto je vhodné odsouhlasit 
a posoudit, zda odráží skutečnou situaci reprodukce majetku v nákladech or-
ganizace a zda dochází k permanentnímu vyhodnocování kvality odpisových 
plánů, případně k úpravám ve smyslu věrného zobrazení skutečnosti. Dále 
je třeba vyhodnotit, jakým klíčem se odpisy dělí na hlavní a hospodářskou 
činnost a způsob jejich rozúčtování do jednotlivých oblastí. Jde o zjištění, zda 
nejsou odpisy za hospodářskou činnost podhodnocovány.

 Snížil se výsledek z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. To samo 
o sobě nemusí znamenat negativní tendence, neboť PO není na tyto prodeje 
zaměřena. Je třeba posoudit, proč je DM odprodáván. V souvislosti s tím 
je třeba zaměřit se právě na tyto operace a podrobit je hlubšímu rozboru 
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z hlediska jejich ocenění a z hlediska stanovení prodejních cen obvyklých 
pro dané místo a čas.

 Dalším pozitivním náznakem je zvýšení zisku z prodeje CP. V tomto pří-
padě je třeba zaměřit se na přípustnost dané operace. Tyto operace totiž 
nejsou v PO obvyklé (obecně závazné předpisy je nepovolují), je možné je 
realizovat pouze za výjimečných podmínek a s povolením zřizovatele. Roz-
hodně jak prodeje majetku, tak operace s CP je nutné vyhodnotit z hlediska 
jejich přípustnosti.

 Celkově je možné učinit předběžný závěr, že zvýšení výnosů ve výši cca 
72 % vedlo ke zvýšení zisku ve výši 153 %. Toto je obecně jev pozitivní. 
Dalším zkoumáním se ukazuje, že zároveň s růstem výnosů dochází ke sni-
žování celkových nákladů. Strukturu nákladů je třeba přesto podrobit po-
drobnější analýze s použitím analytických účtů. Při bližším pochopení sle-
dované části výkazu se ukazuje, že za oblast hospodářské činnosti nebylo 
zřejmě provedeno rozúčtování dalších, zejména režijních nákladů ve sku-
pině 51 – Služby, které jsou zřejmě společné pro hlavní i hospodářskou 
činnost. Tím by mohlo docházet ke zkreslení vykázané výše disponibilního 
zisku z této činnosti. Je proto nutné podrobit hlubšímu rozboru všechna 
data a popř. i jednotlivé účetní doklady v oblasti jak hlavní, tak hospodář-
ské (zdaňované) činnosti. Pokud by byla výše uvedenou skutečností zkres-
lena uvedená data, byla by i zkreslena vypovídací schopnost dosavadních 
informací. Náznaky projevujících se trendů v této oblasti ÚJ se mohou 
po přehodnocení o přeúčtovaných nákladech do jednotlivých činností zcela 
zásadně lišit od dosavadního závěru. To je úskalí správné interpretace, po-
kud by si analytik nebyl vědom veškerých nutných souvislostí ve smyslu 
věrného a poctivého zobrazení uložených stanovenou regulací.
Takto je možné mechanicky zhodnotit ukazatele ÚV.
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tabulka		č.	21:	Rozvaha – horizontální rozbor

položka	výkazu 2013 2012 rozdílová	
částka

rozdíl	
v	%

1 2 3 4 5

stálá	netto	aktiva	celkem	 360 300 +60 +20,0

Software 60 60 0 0

Oprávky k software –60 –60 0 0

Budovy, haly, stavby 360 360 0 0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 180 140 +40 +28,6

Dlouhodobý	hmotný	majetek	brutto	celkem 540 500 +40 +8,0

Oprávky ke stavbám –220 –180 +40 +22,2

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

–120 –80 +40 +50,0

Oprávky	celkem –340 –260 +80 +30,8

Jiné finanční investice 160 60 +100 +166,7

Oběžná	aktiva	celkem 4	784 3	492 +1 292 +37,0

Materiál 20 80 –60 –75,0

Zboží 1 640 1 060 +580 +54,7

Zásoby	celkem 1	660 1	140 +520 +45,6

Pohledávky z obchodního styku 460 200 +260 +130,0

- k rozpočtu zřizovatele 520 400 +120 +30,0

Jiné pohledávky 12 4 +6 +150,0

pohledávky	celkem 992 604 +388 +64,2

peníze 54 40 +14 +35,0

Vkladové a bankovní účty 1 860 1 600 +260 +16,2

Krátkodobý finanční majetek 42 20 +22 +110,0

Finanční majetek celkem 1	956 1	660 +296 +17,8

Náklady příštích období 84 2 +82 +4 100,0

Příjmy příštích období 62 26 +36 +138,5

Dohadné účty aktivní 30 60 –30 –50,0

přechodné	účty	aktivní	celkem 176 88 +88 +100,0

aKtIva	celkem 5	144 3	792 +1	352 +35,7
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položka	výkazu 2013 2012 rozdílová	částka rozdíl	v	%

vlastní	kapitál 3	140 2	521 +619 +53,4

Jmění ÚJ 1 429 1 159 +270 +23,3

Upravující položky 763 713 50 +7,0

Jmění	a	upravující	položky 2	192 1	872 +320 +17,0

Fond odměn 55 40 +15 +37,5

Fond sociální 163 112 +51 +45,5

Fond rezervní 89 77 +12 +15,6

Fond reprodukce 270 160 +110 +68,8

FF	celkem 577 389 +188 +48,3

Výsledek hospodaření 371 260 +111 +42,7

cizí	zdroje	celkem 2	004 1	271 +733 +57,6

Rezervy 148 74 +74 +100,0

Závazky z obchodního styku 24 30 –6 –20,0

Závazky k zaměstnancům 226,8 185,9 +66,9 +35,9

Závazky ze sociálního zabezpečení 24,2 20,6 +3,6 +17,5

Daňové závazky 7 6,5 +0,5 +7,7

Krátkodobé závazky celkem 282 242 +40,0 +16,5

Dlouhodobé bankovní úvěry 1 232 692 +660 +95,4

Dohadné účty pasivní 60 20 +40 +200,0

pasIva	celkem 5	144 3	792 +1	352 +35,7

Legenda:
(1)   Je uveden jen (upravený) výpis nenulových řádek. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2013.
(2)   Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2012.
(3)  Hodnota ukazatele 2013 minus hodnota ukazatele 2012.
(4)  Hodnota ze sloupce (4) x 100 : hodnota ukazatele 2012.

Komentář:

 Celková aktiva ÚJ se zvýšila o 35,7 %, přičemž stálá aktiva o 20 % a oběž-
ná aktiva o 37 %.

 Uvnitř oběžných aktiv zaznamenaly vzestup zvláště pohledávky z obchod-
ního vztahu (o 130 %), jiné pohledávky (o 150 %) a krátkodobý finanční 
majetek (o 110 %).
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 Vzrůst pohledávek je třeba prověřit z hlediska jejich bonity. Může se jednat o ne-
gativní trend ve smyslu špatně nastavených obchodních vztahů s dlužníky.

 Uvnitř stálých aktiv jde o vzestup zvláště finančních investic (o 166,7 %). 
Toto složení aktiv vypovídá o tom, že organizace se snaží volné peněžní 
prostředky z hlavní a hospodářské činnosti zhodnotit investováním do fi-
nančních investic a krátkodobého majetku. Tato skutečnost je sice pozitiv-
ním trendem, ale je třeba zároveň vyhodnotit přípustnost operace ve smys-
lu věcně příslušných předpisů. 

 O 54,7 % vzrostly zásoby zboží na skladě, což lze opět hodnotit jako nega-
tivní trend. Tento ukazatel je třeba doplnit ukazatelem obrátkovosti zásob, 
neboť zvýšení zásob na skladě obvykle znamená zvýšení nákladů s tím sou-
visejících.

 Cizí zdroje se zvýšily o 67,5 %, přičemž krátkodobé závazky o 16,5 % 
a dlouhodobé závazky z titulu bankovních úvěrů o 78 %. Jedná se opět 
o náznak negativní tendence, kterou je potřeba podrobit hlubšímu rozboru 
a zjistit, z jakých příčin k tomuto zvýšení došlo. O negativní jev se jedná 
například, je-li přijat další úvěr ke splácení úvěru předcházejícího. Pouze 
v případě přijetí dalšího úvěru za účelem zvýšení budoucích tržeb, lze situaci 
hodnotit jako pozitivní. V tomto případě je třeba pracovat s ukazateli za-
dluženosti. Přijímání úvěrů od bankovních institucí přichází v PO do úvahy 
jen mimořádně.

 Ze stavových ukazatelů vyplývá, že stálá aktiva jsou kryta vlastním jměním, 
oběžná aktiva jsou kryta převážně cizími zdroji, a to z velké části bankovním 
úvěrem. K bližšímu vyhodnocení povede použití ukazatelů likvidity a sol-
ventnosti, které může svědčit o tom, že dochází k rozchodu „životnosti“ aktiv 
a pasiv, neboť dlouhodobým bankovním úvěrem se organizace snaží financo-
vat oběžná aktiva s krátkou dobou životnosti. Pro přesnější vyhodnocení by 
bylo užitečné sestavit rozvahu za hlavní a hospodářskou činnost tak, aby byla 
dlouhodobá aktiva přiřazena k činnosti, kde se reprodukují. Dále by bylo třeba 
zkoumat přípustnost dané finanční operace, neboť používat úvěr pro financová-
ní své činnosti mohou pouze některé vybrané PO.

7.2.2	 Metoda	vertikálního	rozboru	výkazu

Tato metoda porovnává jednotlivé položky výkazů ve stejném časovém oka-
mžiku k určité základně. Ve VZZ jde o výnosy v daném období, v rozvaze 
o celkový stav aktiv a pasiv. Jednotlivé položky výkazů se vyjadřují jako pro-
centní rozdíly získané dělením položky výkazu a jednoho procenta z přísluš-
né základny. Tento rozbor je prováděn shora dolů, tj. vertikálně. V celkovém 
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výsledku pak VZZ vyjadřuje jednotlivé položky jako procenta z dosažených 
výnosů, v rozvaze jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako procenta z celko-
vých aktiv a pasiv.

tabulka	č.	22:	Výkaz zisku a ztráty

položka	výkazu
2013 2013 2012 2012

hodnota v	% hodnota v	%

1 2 3 4 5

Výnosy z prodeje služeb (zboží) 1 100 100,0 640 100,0

Náklady na prodané služby (zboží) 440 40,0 300 46,9

Osobní náklady 160 14,5 144 22,5

Daně a poplatky 60 5,5 46 7,2

Odpisy investičního majetku 100 9,1 112 17,5

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a ma-
teriálu

260 23,6 300 46,9

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma-
jetku a pořizovací cena prodaného materiálu

160 14,5 120 18,8

Tvorba rezerv a časového rozlišení 74 6,7 74 11,6

Výnosy z prodeje cenných papírů 120 10,9 6 0,9

Prodané cenné papíry 102 9,3 2 0,3

Daň z příjmů 60 5,5 20 3,1

výsledek	hospodaření 324 29,5 128 20,0

Legenda:
(1)  Je uveden jen výpis nenulových řádek.
(2)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2011.
(3)  Hodnota ukazatele 2013 : výnosy z prodeje služeb; zboží 2013 x 100.
(4)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2013.
(5)  Hodnota ukazatele 2012 : výnosy z prodeje služeb; zboží 2010 x 100.

Komentář:

 Výsledky výše naznačeného rozboru jsou zřejmě zkreslené již citova-
nou skutečností, tj. nepřeúčtováním některých společných nákladů hlavní 
a hospodářské činnosti. 

 Z uvedené struktury lze vyčíst, že klesá podíl nákladů a ostatních nákladů 
na výnosech. Klesá i podíl odpisů. Tyto skutečnosti nejsou samy o sobě 
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znepokojivé, ale je třeba provést hlubší rozbor z hlediska věrnosti a pocti-
vosti vykazovaného výsledku.

 U tvorby rezerv a časového rozlišení je třeba prověřit, zda se nejedná 
o změnu účetní metody. Tato skutečnost by mohla znamenat i nedovolené 
úpravy výsledku hospodaření.

tabulka	č.	23:	Rozvaha – vertikální rozbor

položka	výkazu
2013 2013 2012 2012

hodnota v	% hodnota v	%

1 2 3 4 5

Stálá netto aktiva celkem 360 +7,0 300 +7,9

Software 60 +1,2 60 +1,6

Oprávky k software –60 –1,2 –60 –1,6

Budovy, haly, stavby 360 +7,0 360 +9,5

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 180 +3,5 140 +3,7

Dlouhodobý	hmotný	majetek	brutto	celkem 540 +10,5 500 +13,2

Oprávky - stavby –220 –4,3 –180 –4,8

Oprávky
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

–120 –2,3 –80 –2,1

Oprávky celkem –340 –6,6 –260 –6,9

Jiné finanční investice 160 +3,1 60 +1,6

Oběžná	aktiva	celkem 4 784 +93,0 3 492 +92,1

Materiál 20 +0,4 80 +2,1

Zboží 1 640 +31,9 1 060 +28,0

Zásoby celkem 1 660 +32,3 1 140 +30,1

Pohledávky
- z obchodního styku

460 +8,9 260 +6,8

- k rozpočtu zřizovatele 520 +10,1 400 +10,6

Jiné pohledávky 12 +0,2 4 +0,1

pohledávky	celkem 992 +19,3 604 +16,0

Peníze 54 +1,0 40 +1,1

Vkladové a bankovní účty 1 860 +36,2 1 600 +42,2

Krátkodobý finanční majetek 42 +0,8 20 +0,5

Finanční majetek celkem 1 956 +38,0 1 660 +43,8
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Náklady příštích období 84 +1,6 2 +0,1

Příjmy příštích období 62 +1,2 26 +0,7

Dohadné účty aktivní 30 +0,6 60 +1,6

přechodné	účty	aktivní	celkem 176 +3,4 88 +2,3

aKtIva	celkem 5	144 100 3	792 100

vlastní	kapitál 3	140 +61,0 2	521 +66,5

Jmění ÚJ 1 429 +27,8 1 159 +30,6

Upravující položky 763 +14,8 713 +18,8

Jmění	a	upravující	položky 2 192 +42,6 1 872 +49,3

Fond odměn 55 +1,1 40 +1,1

Fond sociální 163 +3,2 112 +3.0

Fond rezervní 89 +1,8 77 +2,4

Fond reprodukce 270 +5,3 160 +4,2

FF	celkem 577 +11,2 389 	+10,3

Výsledek hospodaření 371 +9,4 260 +6,9

cizí	zdroje	celkem 2 004 +38,9 1 271 +33,5

rezervy 148 +2,9 74 +1,9

Závazky z obchodního styku 24 +0,5 30 +0,8

Závazky k zaměstnancům 226,8 +4,4 185,9 +4,9

Závazky ze soc. zab. 24,2 +0,5 20,6 +0,5

Daňové závazky 7 +0,1 6,5 +0,2

Krátkodobé závazky celkem 282 +5,5 242 +6,4

Dlouhodobé bankovní úvěry 1 232 +24,0 692 +18,2

Dohadné účty pasivní 60 +1,2 20 +0,5

pasIva	celkem 5	144 100 3	792 100

Legenda:
(1)  Je uveden jen výpis nenulových řádek.
(2)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2013.
(3)  Hodnota ukazatele aktiva (pasiva) 2013 : celková aktiva (pasiva) 2013 x 100.
(4)  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, a to k 31. 12. 2012.
(5)  Hodnota ukazatele aktiva (pasiva) 2012 : celková aktiva (pasiva) 2012 x 100.
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Komentář:

 Struktura aktiv vypovídá o tom, že výrazně převažují oběžná aktiva. Ve sle-
dovaném období u stálých aktiv došlo k poklesu jejich procentního podílu 
(o 0,9 bodu) a k nárůstu procentního podílu oběžných aktiv (o 0,9 bodu 
na celkových aktivech ÚJ). Ve struktuře oběžných aktiv má hlavní podíl 
zboží na skladě a ten se ve sledovaném období zvyšuje o 3,9 bodu, což 
může být i náznak neprodejnosti tohoto zboží. Výrazný podíl na struktuře 
oběžných aktiv mají také finanční prostředky na běžném účtu. Jejich po-
díl na celkových oběžných aktivech se ve sledovaném období ale snižuje  
o 6 bodů, což může určitým způsobem ohrožovat solventnost. 

 Struktura pasiv svědčí o tom, že podíl vlastních zdrojů na krytí stálých 
a oběžných aktiv je dosud převažující, avšak ve sledovaném období jejich 
procentní rozdíl na celkových pasivech klesá o 5,5 bodu.

 Procentní podíl cizích zdrojů na celkových pasivech stoupá (o 5,4 bodu). 
Ve struktuře cizích zdrojů převažují dlouhodobé bankovní úvěry, jejichž 
procentní podíl ve sledovaném období roste o 5,8 bodu, což může být 
tendence negativní v případě, že úvěry nebudou použity způsobem, který 
v dalších účetních obdobích umožní zvýšení výnosů z poskytovaných slu-
žeb a přinese výrazné zlepšení současné situace.

 Procentní podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech je nízký 
a ze vztahu k procentnímu podílu hotovostních prostředků na běžném účtu 
a na celkových aktivech organizace je možné vyvodit, že organizace má 
částky ke splácení krátkodobých závazků pohotové a nebude mít vážnější 
problémy s likviditou.

 Opět zde platí to, co již bylo zmíněno u analýzy rozvahy metodou hori-
zontálního rozboru. Pro přesný vztah rozvahy k VZZ za dotčenou oblast 
činnosti ÚJ je nutná další kombinace ukazatelů (ukazatele likvidity, sol-
ventnosti) a bližší informace z běžně vedeného účetnictví.

V případové studii byly použity elementární přístupy a metody technické 
analýzy. Jak bylo výše uvedeno, tyto mají pouze omezenou vypovídací schop-
nost a bez předchozí přípravy mohou vést i k neoprávněným zjednodušujícím 
závěrům. Chybné závěry mohou mít na svědomí vznik dalších rizik. Otázka 
přípustnosti uvedených operací není v tomto případě a pro naše potřeby důleži-
tá. Přípustnost operací se může měnit s přijetím změn právních předpisů, které 
tvoří rámec pro způsoby financování a finančního hospodaření.

7 interpretace výstupů
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jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Na případové studii je demonstrován hlavně přístup k analýze dat vyka-
zovaných v předložených ÚV spolu se stručným vyhodnocením. Je zcela jis-
té, že dobrý analytik by vytěžil z materiálu daleko více přesnějších informací 
nebo by došel k dalším, rozsáhlejším závěrům. Nicméně tato ukázka by měla 
dostatečně přesvědčivě ilustrovat efektivitu daného přístupu. Zavedení analy-
tických postupů do praxe může pomoci pro zvýšení úrovně finančního řízení, 
a to hlavně v oblasti odhadu předvídatelných rizik a ztrát.

shrnutí	kapitoly

Moderní způsoby řízení veřejných financí jsou postaveny na řízení a předchá-
zení rizik při respektování ukazatelů tzv. 3E (Economy, Efficiency, Effective-
ness – tj. efektivita, hospodárnost a účelnost) a řízení rizik. Nezastupitelnými 
nástroji k odhalování a řízení rizik jsou výše naznačené a případně ještě další 
zavedené postupy právě finanční analýzy účetních výkazů.

ÚV jsou nezbytnou datovou základnou, svou koncepcí umožňují  
a podporují moderní způsob finančního řízení.


