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ABSTRAKT  

V této bakalářské práci se zaměřuji využití účetních informací pro řízení podniku. Pomocí 

teoretické studie se zaměřuji na seznámení s účetnictvím, které nám poskytuje prvotní 

informace, jenž se musí dále zpracovat pomocí finanční analýzy, aby získaly  větší výpovědní 

funkci, která slouží jako podklad pro rozhodovací procesy vedoucích pracovníků. 
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ABSTRACT 

This balchelor thesis focuses the use of accounting information for management. Using the 

theoretical study focuses on the introduction to accounting, which provides us with initial 

information, which need further processing using financial analysis to gain more notice 

function that serves as a basis for decision-making processes leading pacovníků. 
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1 ÚVOD 

Účetnictví původně vzniklo jako prostředek k zaznamenávání hospodářských událostí. 

Nejstarší účetní záznamy se dochovaly ve formě zářezů do dřeva, kostí, keramických nádob 

nebo do kamene. Vznik dokonalejších účetních záznamů umožnil až vynález písma.  

Ve středověku  (4. tisíciletí př. n. l.) sloužilo účetnictví k zaznamenávání o produkci                   

a obchodu s obilím, které byly soustředěny v rukou státu. Postupně se účetnictví rozvíjelo       

po celém světě. Kromě státu zde začaly působit také banky a soukromí bankéři , kteří k tomu 

využívali i účty o dvou stranách. Rozvoj průmyslu v 18. a 19. století si žádal vyšší nároky  

i na účetnictví. Postupně docházelo k oddělení vlastnictví podniku a jeho řízení. Následkem 

toho se další vývoj účetních systému rozdělil do dvou větví, a to na účetnictví pro externí 

uživatele (vlastníci, akcionáři, stát) a účetnictví pro interní uživatele (manažeři). Majitele 

zajímaly informace o stavu majetku a nárůstu kapitálu, manažeři potřebovali vědět, co má vliv            

na výsledek hospodaření. Do popředí se tak dostává zájem podrobněji sledovat náklady 

podniku. 

Od historických metod se lidé vypracovali až k dnešním účetním metodám a využívání 

osobních počítačů, které dokáží zpracovat kvanta dat, s nimiž denně pracujeme a na základě 

kterých se odvíjí řízení podniku.  

 

V současnosti se každý úspěšný podnik neobejde bez informací a dat, které jsou mnohdy 

cennější než majetek firmy. Zejména pokud se jedná o využití a zpracování informací 

z účetnictví v podobě rozsáhlého a uceleného systému. Tento systém není důležitý jen pro 

vedení podniku, ale vytváří vazby k jednotlivým systémovým prvkům v podniku, aby tak 

zajistil celkový chod a zpětnou kontrolní vazbu. 

 

Ve světě není jednotný účetní systém – existuje několik variant: 

- anglosaský: VB, USA, Nizozemí 

- kontinentální: Německo, Francie, Japonsko, francouzsky hovořící africké státy 

- jihoamerický: země s velkou inflací 

- smíšený: postkomunistické země. 
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Co ovšem tyto systémy spojuje, jsou ucelené informace, které lze využít pro efektivní řízení 

podniku. Podstatou tedy není jen informace získat, ale umět je zpracovat a využít pro zlepšení 

rozhodovacích procesů ve vedení podniku. 

 

Celkový proces využití účetních informací začíná zpracováním podnikových dat, která jsou 

základem pro veškeré analýzy. Velmi důležité jsou jejich kvalitativní i kvantitativní 

vlastnosti, které musí být dle zákona o účetnictví dodržovány. Zde se vyskytuje problém, 

který je možné pojmenovat nejednotný výklad zákonů a účetních zásad, který se často 

prezentuje větou: „Co není zakázáno je povoleno“. Proto je důležité sjednotit výklady 

účetních principů. 

 

Samozřejmě existují státní instituce, která zabezpečují dohled nad správným fungováním       

a dodržováním zákona o účetnictví – čtyřstupňová regulace: 

1. Zákon o účetnictví 

2. Vyhlášky MF ČR  

3. Národní účetní standardy  

4. Vnitropodnikové směrnice  

 

Cílem mé práce je prostudovat problematiku využívání účetních informací pro řízení podniku, 

popsání jejich zdrojů, získávání, zpracování a vyhodnocení. 
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2 ÚČETNICTVÍ 

 

2.1 Právní úprava ú četnictví 

 

2.1.1 Zákon o ú četnictví 

 

Základním předpisem, kterým se musí řídit všechny účetní jednotky v České republice, je 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších novel. 

Zákon formuluje obecné zásady pro vedení účetnictví a definuje pojem účetní jednotka. [1] 

 

Účetní jednotka 

 

Zákon se vztahuje na všechny účetní jednotky, které podle tohoto zákona jsou: 

• právnické osoby, které mají sídlo na území ČR; 

• zahraniční jednotky, které mají sídlo na území ČR; 

• zahraničí osoby, které na území republiky podnikají; 

• organizační složky státu; 

• ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí; 

• ostatní fyzické osoby, které podnikají a jsou účastníky sdružení bez právní 

subjektivity.[2] 

 

Zásady pro vedení účetnictví 

 

Jedná se o soubor pravidel, kterými se řídí účetní jednotka při vedení účetnictví. 

• Zásada účetní jednotky – Spočívá ve vymezení účetní jednotky jako uzavřeného celku 

a týká se vymezení místního, časového a věcného. 

• Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky – Při účtování a sestavování účetní 

závěrky je předpokládané neomezené trvání účetní jednotky. 

• Zásada oceňování majetku a závazků a stálosti metod oceňování odpisování – 

Oceňovat v historických nebo reprodukčních cenách. 
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• Zásada opatrnosti – Znamená promítnout do účetní závěrky rizika a ztráty, které jsou  

v té době známy. Dále by se neměly nadhodnocovat aktiva a výnosy a 

nepodhodnocovat pasiva a náklady. Důsledkem toho je například tvorba opravných 

položek a rezerv. 

• Zásada zákazu kompenzace – Je zakázána u majetku a závazků, nákladů a výnosů je 

zákaz vzájemného vyrovnání. 

• Zásady správného vedení účetnictví – Podnik má vést účetnictví správné, úplné, 

srozumitelné, průkazné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  

• Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období – Účetní jednotka musí vyjádřit 

všechny skutečnosti, které s běžným účetním obdobím souvisí. 

• Zásada věcného a poctivého zobrazení – Účetní jednotka musí reálně zobrazovat 

všechny skutečnosti tak, aby sestavená účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace podniku. 

• Zásada bilanční kontinuity – Konečné stavy k 31.12. běžného období se rovnají 

počátečním stavům k 1.1. následujícího období. [3] 

 

2.1.2 Vyhláška k zákonu o ú četnictví 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. je určena účetním jednotkám, které jsou podnikateli. Zapracovává 

předpisy zaměřené na účetní závěrku a upravuje: 

• působnost, 

• uspořádání a označování položek individuální účetní závěrky, 

• obsah vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

• obsahové vymezení přílohy, 

• přehled o peněžních tocích a přehled a o změnách vlastního kapitálu, 

• směrnou účtovou osnovu, 

• přípustné účetní metody a jejich použití, 

• uspořádání a označení položek konsolidované účetní závěrky. 

 

Díky vyhlášce je umožněno podrobněji členit položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo 

případně některé položky sloučit. [1] 
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2.1.3 České ú četní standardy 

 

Od roku 2004 vstoupily v platnost České účetní standardy, které slouží k jednotnému postupu 

při účtování v různých účetních jednotkách. Platí pro podnikatele, kteří účtují podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celkem existuje 22 účetních standardů, které 

například řeší problematiku kursových rozdílů, zásob, opravných položek, dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, náklady a výnosy, zúčtovací vztahy a další. [4] 

 

2.1.4 Vnit řní sm ěrnice ú četní jednotky 

 

Směrná účetní osnova stanovuje uspořádání a značení účtových tříd a účtových skupin,          

pro účtování o stavu a pohybu majetku, závazků, nákladů a výnosů. Uspořádání účtové 

osnovy zajišťuje sestavení účetní závěrky, protože na náplň směrné účtové osnovy navazují 

převážně jednotlivé řádky rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Na základě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh,          

v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů. Účtový rozvrh se 

sestavuje pro každé účetní období a v průběhu účetního období je možné ho doplňovat. Pokud 

nedochází ke změně v rozvrhu, účetní jednotka stanoví ve vnitropodnikové směrnici, že 

zůstává v platnosti i nadále. 

Dále jsou pomocí směrnic určeny způsoby oceňování majetku a závazků. Majetek firmy může 

být oceněn při pořízení několika způsoby stejně jako zásoby, u nichž lze použít buď způsob 

účtování zásob A nebo B a u výdeje zásob metodu FIFO nebo vážený aritmetický průměr. 

Pomocí vnitropodnikových směrnic může účetní jednotka stanovit minimální pořizovací cenu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, způsob jeho odpisování a spoustu dalších 

vlastních podmínek. [1] 

 

 

2.1.5 Ostatní legislativa související s ú četnictvím 

 

• Obchodní zákoník č 513/1991 Sb., 

• Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., 

• Zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., 
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• Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., 

• Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. [5] 

 

2.2 Funkce ú četnictví 

 

Význam účetnictví pro každou hospodářskou jednotku vychází z jejich funkcí.  

 

Pasivní funkce 

• funkce registrační – primární a také historicky nejstarším úkolem je evidovat, 

zachycovat uskutečněné hospodářské jevy, odrážet skutečnost. 

• funkce poznávací – vychází z registrační funkce, protože zachycení hospodářských 

jevů nám umožňuje jejich poznání. 

 

Aktivní funkce 

• analytická funkce – rozšiřuje poznání sledované skutečnosti detailnějším rozborem. 

• informační funkce – umožňuje využití informací o hospodářských jevech vykonaných 

v minulosti k ovlivnění budoucnosti. 

• ekonomická funkce – patří sem všechny ostatní funkce, neboť účetnictví je zaměřeno 

na ekonomickou stránku účetní jednotky. 

 

2.3 Účetnictví finan ční a manažerské 

 

Prostředí konkurence podstatně mění charakter chování a řízení organizací, což se musí pak 

logicky promítá do nároků na požadované informace, které jsou nutné pro rozhodování           

a řízení. Odlišné požadavky na účetní informace daly vzniknout dvěma složkám účetnictví,     

a to účetnictví finanční a účetnictví manažerské. 

 

Rozdílná kritéria mezi těmito složkami: 

• obsah, 

• prvořadost určení informací, 

• dodržování účetních zásad či norem, 
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• způsob a technika získávání informací, 

• používání měrných jednotek, 

• časové intervaly výkaznictví, 

• stupeň spolehlivosti informací. 

 

2.3.1 Finanční účetnictví 

 

Dává komplexní informace o podniku jako celku (o majetku, závazcích, vlastním jmění, 

nákladech, výnosech a hospodářském výsledku) a hlavně finanční vztahy k vnějšímu okolí. 

Jeho vyústěním jsou finanční výkazy – rozvaha, výsledovka a cashflow [3].  

 

Cílem informací finančního účetnictví je zobrazit procesy v podniku pro externí uživatele 

(např. banky, obchodní partneři, zaměstnanci). Zobrazuje výsledky dosažené v minulosti. 

 

Z důvodů objektivity a porovnatelnosti je nutné důsledně dodržovat: 

• Účetní zásady a jednotné metody účtování. 

• Oceňování v historických cenách. 

• Periodické výkaznictví. 

• Prokazatelnost účetních případů (dokladovost, inventarizace). 

• Princip podvojného účtování v peněžních jednotkách. 

 

2.3.2 Manažerské ú četnictví 

 

Manažerské účetnictví nabízí různé informace o struktuře podniku a o jejích interních 

vztazích. Slouží managementu firmy pro její rozhodování, kontrolu a řízení. Jeho náplní je 

podrobné zobrazení hospodářských operací a poskytování těchto informací jen s co 

nejmenším zpožděním za skutečným průběhem. 

 

Manažerské účetnictví je systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu. Eviduje, 

třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, 

výkazů a jiných odkladů ústích do návrhů či opatření. [6] 
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Na rozdíl od finančního účetnictví nemusí používat: 

• účetní zásady a jednotné metody účtování, 

• systémovost a podvojný zápis, 

• metodiku oceňování, 

• pouze peněžní vyjádření jevů, 

• jen skutečnost (možné úpravy, případně odhady), 

• pravidelné intervaly výkaznictví (přehledy). 

 

Obsahuje: nákladové (provozní účetnictví), kalkulace, rozpočty, operativní evidenci, 

technickohospodářské normy, vnitropodnikovou statistiku, metody vnitřní kontroly apod. 

 

 

 Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Určení informací pro externí subjekty pro vnitřní účely 

Rozsah informací za celý podnik za útvary, výrobky, 
procesy 

Využití informací pro stanovení finančních 
efektů a rozvoj podniku 

pro zvyšování 
hospodárnosti i 
efektivnosti 

Časová orientace kontrola dosažené 
skutečnosti 

řízení budoucnosti 

Charakter informací jednoznačná skutečnost 
(důraz na jednotnost, 
přesnost a průkaznost) 

navíc i tendence vývoje 
(důraz na význam pro 
řízení a na pohotovost 
informací) 

Pravidelnost podávání 
informací 

v pravidelných obdobích 
(např. fiskální rok) 

V různých časových 
intervalech podle 
stanoveného cíle 

Právní omezení právními předpisy, 
účetními zásadami apod. 

bez omezení (pouze ve 
vztahu k FÚ) 

Členění nákladů podle charakteru (druhu) 
nákladů 

účelové členění, podle 
vztahu ke změnám 

Oceňování Vymezeno předpisy podle vnitropodnikových 
zásad (vnitropodnik. 
ceny) 

 

Tab. 1: Srovnání FÚ a MÚ [7] 
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3 ÚČETNÍ INFORMACE 

 

Úkoly účetního systému jsou: 

• Zjistit příslušné ekonomické informace. 

• Tyto informace zpracovat tak, aby byly využitelné a užitečné pro uživatele. 

• Předat informace uživatelům. [8] 

 

Nejdůležitějšími kvalitativními charakteristikami účetních informací jsou: 

• Důležitost: účetní informace by měly pomáhat uživatelům předpovídat vývoj nebo 

poskytovat údaje o správnosti rozhodnutí, která byla učiněna v minulosti. 

• Objektivita (nestrannost): informace by měly být průkazné a nezaujaté. 

• Včasnost: informace by měly být aktuální a poskytovány v požadovaném intervalu. 

Pokud jsou však informace předkládány častěji, zvyšují se náklady a je třeba zvážit, 

zda tak časté informace přinášejí nákladům odpovídající přínos. 

• Srozumitelnost: účetní informace musí být pro uživatele jasné, logické a ne příliš 

komplikované. Na druhou stranu nesmí být zjednodušeny natolik, aby zkreslovaly 

skutečnost. 

• Srovnatelnost: účetní informace by mělo být možné srovnat jednak v čase, ale také      

s informacemi vykazovanými jinými podnikateli. [8] 

 

Každá informace v sobě má určitý potenciál a my musíme být schopni tento potenciál využít, 

což není vždy snadné. Podobné je to i s informacemi účetními. Manažer není povinen s nimi 

pracovat a využívat je, ale pokud to nedělá, dochází o cenné podklady pro rozhodování. 

Takovému podniku pak hrozí, že zaostane za konkurencí, jejíž manažeři účetní informace 

využívají. [9] 

 

3.1 Zdroje ú četních informací 

 

Účetní výkazy se dají definovat jako systematicky setříděné přehledy informací na určité 

úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci podniku, o výsledku hospodaření 

a jeho struktuře a o zdrojích a užití peněžních prostředků. [10] 
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Podoba a obsah účetních výkazů je do velké míry podřizována potřebám finančního řízení      

a finanční analýzy. V účetní osnově jsou voleny soustavy účtů tak, aby umožňovaly 

sestavovat výkazy s potřebnou vypovídací schopností o stavu rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti a důležitých příčinných souvislostech. Pro potřeby finančního řízení se v našem 

účetnictví podřizuje jak členění majetku, tak vymezení nákladů, výnosů i tvorby výsledku 

hospodaření [11]. 

 

Účetní výkazy se dělí na účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. 

 

3.1.1 Finanční účetní výkazy 
 

Řadíme je mezi externí výkazy, které nabízí informace převážně externím uživatelům. Dávají 

přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také 

o peněžních tocích. Často bývají označovány jako základ všech informací pro firemní 

finanční analýzy a to vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně dostupné informace, které je 

firma povinna zveřejňovat minimálně jednou ročně. 

 

3.1.1.1   Rozvaha 
 

Zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financování (pasiva) vždy k určitému datu. Většinou je sestavována k poslednímu dni 

každého roku, popř. v kratších obdobích. Znázorňuje základní přehled o majetku podniku           

ve statické podobě (v okamžiku účetní závěrky). Jde tedy o získání věrného obrazu ve třech 

základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku. Z rozvahy lze vyčíst majetkovou situaci podniku, kde nás zajímá, v jakých 

konkrétních formách je majetek vázán a způsob ocenění, míra opotřebení, jak rychle se 

obrací, optimálnost složení majetku atd. Také nám ukazuje zdroje financování, z nichž byl 

majetek pořízen, přičemž se hlavně zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a 

jejich strukturu. A nakonec jsou informace o finanční situaci podniku, kde nás zajímají 

informace, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zprostředkovaná informace, jestli je 

podnik schopen dostát svým závazkům [12]. 
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3.1.1.2  Výkaz zisku a ztráty 
 

Výkaz zisku a ztráty upřesňuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely       

na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako jediný 

údaj. Slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. I když je rozvaha 

považována za základ účetnictví, tak z účetních výkazů publikovaných ve výroční zprávě je 

větší významnost přisuzována výkazu zisku a ztráty než rozvaze. 

Při jeho sestavování je uplatňován tzv. akruální princip, který znamená, že účetní případy jsou 

účtovány v období, jehož se časově i věcně týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném 

období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. Tuto věcnou a časovou shodu zajišťují účty 

časového rozlišení. 

Finanční analýza nepracuje s výkazem zisku a ztráty ve tvaru, kde změna stavu zásob vlastní 

činnosti a aktivace se připočítávají k tržbám, ale s modelem, kde na počátku stojí tržby         

za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jako rozhodující výnos, kdežto 

změna stavu zásob a aktivace je důvodem k úpravě nákladů (v rámci ostatních provozních 

výnosů a nákladů). 

Takto získané informace z výkazu zisku a ztráty pak lze bezprostředně použít pro rozbor 

výsledku hospodaření podniku, zejména pro výpočet různých ukazatelů rentability.             

Pro finanční analýzu mají největší význam výnosy, tržby, provozní výsledek hospodaření, 

nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost. [11] 

 

3.1.1.3 Přehled o peněžních tocích 
 

Popisuje položky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů obsažených v rozvaze           

a nabízí podrobnější informaci o peněžních tocích v průběhu účetního období v členění                   

na provozní, investiční a finanční činnost. Peněžními toky jsou myšleny přírůstky (příjmy)          

a úbytky (výdaje) peněžních prostředků. 

 

Výkaz cashflow je považován za důležitou součást finanční analýzy kapitálových společností, 

protože umožňuje vyhodnocení finanční pozice podniku. Zobrazuje informace o stavu 

peněžních prostředků na počátku období a na konci tohoto období. Také znázorňuje 

informace o objemu prostředků v průběhu účetního období, a to s ohledem na informace, 

kolik těchto prostředků účetní jednotka v průběhu období vytvořila a kolik užila, ve které 
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oblasti byly vytvořeny, resp. kde byly tyto prostředky užity. Přehled o peněžních tocích tedy 

ukazuje přímé vysvětlení změny peněžních prostředků, které tvoří součást aktiv společnosti. 

[9] 

 

3.1.1.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

Jsou zde obsaženy informace o zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu 

mezi dvěma rozvahovými dny. Obvykle je sestavován za běžné a minulé účetní období. 

Jestliže dojde ke zvýšení či snížení významných položek vlastního kapitálu, tak je podnik 

povinen tuto skutečnost okomentovat v příloze. Také je nutné vyčíslit vyplacené dividendy     

a zdroje, ze kterých bylo čerpáno. [8] 

 

3.1.1.5 Příloha k účetní závěrce 

 

Příloha je důležitou součástí účetní závěrky. Obsahuje informace, které v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty nenajdeme. Příloha pomáhá k objasnění skutečností, které jsou významné pro 

externí uživatele účetní závěrky, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a 

výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí a odhadnout možný budoucí 

vývoj. 

 

V příloze jsou doplňující a vysvětlující informace vztahující se k rozvaze a výkazu zisku        

a ztráty. Vysvětlení zaslouží každá důležitá položka, kde je to podstatné pro analýzu a pro 

hodnocení výkonnosti a finanční pozice, pokud taková informace nevyplývá přímo z výkazu. 

[11] 

3.1.2 Vnitropodnikové ú četní výkazy 

 

Nepodléhají jednotné metodické úpravě a každý podnik si je vytváří více či méně podle sebe, 

dle svých potřeb. Patří sem hlavně výkazy, které zobrazují čerpání podnikových nákladů        

v nejrůznějším potřebném členění (druhové, kapacitní, kalkulační) a výkazy o spotřebě 

nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých podnikových střediscích. [13] 



20 

3.2 Vypovídací schopnost ú četních výkaz ů 
 

Největším problémem je, že účetní výkazy pracují vždy s údaji, které se vztahují k minulosti. 

4asto se tedy stává, že údaje zachycené ve výkazech jsou neaktuální, hlavně tehdy, máme-li k 

dispozici pouze údaje ze vzdálené minulosti. 

 

Analýza proto často musí pracovat s odhady, predikcemi a předpoklady. Čím je periodicita 

publikace výsledků kratší, tím mohou být odhady přesnější. V případě, že se však analytik 

dostane k těmto dokladům jednou ročně, tak se nevyhne predikcím a odhadům. [13] 

 

Rozvaha 

 

Rozvaha popisuje stav na základě historických cen. Díky tomu vznikají problémy týkající 

se vypovídací schopnosti údajů v rozvaze: 

• zobrazuje stav hodnot ukazatelů k určitému okamžiku, nemůže proto dát informaci o 

dynamice společnosti, 

• odpisy jsou jen umělým a nepřesným zobrazením skutečného procesu stárnutí aktiv, 

• reálná hodnota některých položek musí být odhadnuta, 

• k ohodnocování dlouhodobého majetku se užívá odepisování, ale zhodnocování se 

• nebere v úvahu. Nejčastějším příkladem je např. půda, lesy a doly. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

I výkaz zisku a ztrát v sobě skrývá různé nástrahy a s nimi spojené možné problémy: 

• obsahuje tokové veličiny, které jsou založeny na kumulativní bázi, jejich změny 

nemusejí být v čase rovnoměrné, 

• náklady nemusejí být vždy skutečně placeny ve stejném období, ve kterém vznikly, 

• některé náklady nejsou výdajem, 

• výnosy dosažené v určitém období a náklady spojené s jejich vytvářením nejsou 

vynaloženy ve stejném období, proto je nutné někdy provést časové rozlišení, 

• nákladové a výdajové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, proto čistý zisk 

neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou v daném období [14]. 
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4 UŽIVATELÉ  ÚČETNÍCH INFORMACÍ 

 

O informace, které se týkající finanční situace podniku se zajímá velké množství subjektů, 

které přicházejí do kontaktu s tímto podnikem. Finanční analýza je podstatná pro akcionáře, 

věřitele a další externí uživatele, ale i pro manažery firmy. Každá z těchto skupin má své 

vlastní zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. 

 

4.1 Manažeři 

 

Pro manažery jsou informace nabízené finančním účetnictvím velmi důležité, jelikož jsou 

východiskem pro finanční analýzu, hlavně pro dlouhodobé i operativní finanční řízení 

podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho 

praktickým důsledkem. Pomocí finanční analýzy odkrývají silné a slabé stránky a tyto 

informace jim poté pomáhají při následující řízení podniku. 

 

Největší výhodou je, že podnikový management má přístup k finančním informacím              

v mnohem širším rozsahu průběžně a nepodléhá pouze účetní závěrce. Externí uživatelé je 

dostávají zpravidla jednou ročně ve formě finančních účetních výkazů. 

 

4.2 Investo ři 

 

Prvotními uživateli finančně-účetních informací obsažených ve finančních výkazech podniku 

jsou akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Akcionáři a ostatní investoři se 

zajímají o finančně-účetní informace. Případní investoři, jenž uvažují o umístění svých 

peněžních prostředků do podniku, si potřebují potvrdit, zda-li je jejich rozhodnutí správné. 

Akcionáři se především zajímají o míru rizika a míru výnosnosti jejich vloženého kapitálu, 

chtějí se ujistit, že peníze, které do podniku vložili,  jsou vhodně uloženy a že podnik je dobře 

řízen v jejich zájmu. 
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4.3 Banky a jiní v ěřitelé 

 

Pro věřitele jsou tyto informace důležité proto, aby se mohli správně rozhodnout,                  

zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým 

klientům často přidávají do úvěrových smluv podmínky, kterými je vázána stabilita 

úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka posuzuje před 

poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení bonity podniku je prováděno analýzou jeho 

finančního řízení. Banka analyzuje strukturu jeho majetku a finanční zdroje, kterými je 

majetek financován, a zejména stávající a budoucí výsledky hospodaření. 

 

4.4 Obchodní partne ři 

 

Dodavatel se zajímá především o to, bude-li podnik schopný hradit splatné závazky, jde jim 

především o krátkodobou prosperitu. Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatele 

obvykle při dlouhodobém obchodním vztahu, protože v případě potíží či dokonce bankrotu 

dodavatele by mohli mít potíže se zajištěním své výroby. 

 

 

4.5 Konkurenti 

 

Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem 

porovnání s vlastními výsledky hospodaření. Pro podnik není dobré zkreslovat či tajit finanční 

údaje, protože by se podstupoval riziko ztráty dobré pověsti a tím i konkurenceschopnosti 

v oblasti získávání potenciálních investorů a zákazníků. Proto by se měli manažeři snažit 

podávat správné a včasné informace externím subjektům. 

 

4.6 Zaměstnanci 

 

Informace sledují, hlavně z důvodu informovanosti, jak si podnik vede. Je to pro ně podstatné 

z hlediska udržení si své pracovní pozice a stálých platových podmínek. Proto také upírají 



23 

pozornost na hospodářské výsledky a vliv na řízení podniku uplatňují zaměstnanci 

prostřednictvím odborových organizací. 

 

4.7 Stát a jeho orgány 

 

Stát se zajímá o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro statistiku, pro kontrolu 

plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování 

finanční výpomoci podnikům, získáním přehledu o finančním stavu podniků se státní 

zakázkou [15]. 

 

5 FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Finanční analýza (můžeme ji také nazvat rozbor výkonnosti podniku) je systém, který 

představuje významnou součást soustavy podnikového řízení, komplexně vyhodnotí finanční 

situaci firmy. Pro finanční analýzu je základním zdrojem informací účetnictví, jako podklad 

pro výpočet ukazatelů, které dávají ucelený obraz o ekonomickém stavu podniku.  

Na kvalitě vstupních údajů – tedy správně a úplně vedeném účetnictví a z něj sestavených 

účetních výkazu a souvisejících dokumentu – je závislá i kvalita výstupních ukazatelů 

finanční analýzy a jejich vypovídací schopnost. O ukazatele finanční analýzy, jako o jeden         

z podstatných zdrojů informací, se pak opírají rozhodnutí managementu o dalším směrování 

firmy, mohou také sloužit jako kritéria pro hodnocení výkonnosti středního managementu 

firmy. [17] 

Finanční analýza zaujímá klíčové postavení nejen při hodnocení minulého a současného stavu 

podniku, ale umožňuje i mezifiremní srovnání v rámci odvětví i srovnání meziodvětvové. 

Hlavní úlohou finanční analýzy je trvale vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, která je 

výsledkem působení ekonomických i neekonomických faktoru, vlivy těchto faktoru je            

pak potřeba zohlednit při interpretaci jejích výsledku. 
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5.1 Horizontální analýza 

 

První oblastí, kterou by se manažer měl zabývat je tzv. horizontální analýza absolutních 

ukazatelů účetních výkazů – porovnat vývoj minimálně tří za sebou jdoucích období              

v jednotlivých údajích – např. jak se ve zkoumaném období meziročně vyvíjely výnosy, 

jednotlivé druhy nákladu, pohledávky, závazky, atd. a srovnat, který z těchto ukazatelů se 

vyvíjí jinak než ostatní (např. v %). Jako příklad lze uvést vetší nárůst materiálových nákladů 

než-li růst výnosu. Můžeme se pak například domnívat, že při obdobné struktuře výrobku       

či služeb za srovnávané období to znamená, že nakupujeme dražší materiál, než máme 

zahrnut ve výrobkových kalkulacích a kupovali jsme v minulých obdobích. Na druhou stranu 

tento rozdílný růst může znamenat, že je spotřebováváme více materiálu, než máme zahrnuto 

ve výrobkových kalkulacích a spotřebovávali jsme v minulých obdobích a samozřejmě jednou 

z možností je také to, že prodáváme za nižší jednotkové ceny, než tomu bylo v minulých 

obdobích. Základní hodnocení ukazatelů vytváří signál o jisté disproporci mezi nimi – důvody 

této disproporce pak budou předmětem podrobnějšího rozboru vstupních (účetních) podkladu 

– k němuž nám dala podnět právě horizontální analýza. Následovat musí návrh řešení,           

např. revize kalkulací, nastavení cenového limitu pro nákup a prodej materiálu a zboží, 

případně organizační a personální opatření ve výrobě či prodeji. 

 

5.2 Vertikální analýza 

 

Druhou oblastí, kterou by měla být zkoumána je vertikální analýza absolutních ukazatelů 

účetních výkazu – v rámci ní bychom měli zjišťovat, jak se například jednotlivé majetkové 

skupiny podílely na bilanční sumě a neměli bychom ani opomenout porovnání struktury 

majetku firmy s ostatními - obdobnými - firmami stejné velikosti, odvětví, povahy, atd. 

 

5.3 Poměrové ukazatele 

 

Velmi významnou skupinou ukazatelů, se kterou se nejčastěji v rámci finanční analýzy 

pracuje, a která navazuje na absolutní ukazatele účetních výkazu, jsou vypočtené poměrové 

ukazatele. Ty jsou zaměřeny do všech oblastí výkonnosti firmy. Jejich struktura i uspořádání 

se mohou lišit podle účelu, ke kterému jsou využívány.  



25 

Obvykle je dělíme na ukazatele : 

• Rentability (Profitability Ratios) 

• Likvidity (Liquidity Ratios) 

• Aktivity (Aktivity Ratios) 

• Zadluženosti (Leverage Ratios) 

 

Tyto ukazatele nám umožňují přímo srovnávat firmy různé velikosti – i takové, které se          

v absolutních ukazatelích mohou jevit jako nesrovnatelné (např. objemem výkonu, základním 

kapitálem, počtem pracovníku a podobně). Je výhodné, že toto srovnání můžeme provádět             

i  v mezinárodním měřítku, neboť se jedná o ukazatele využívané po celém světě. U některých 

poměrových ukazatelů ekonomická teorie ověřená praxí i definuje obvyklé hodnoty, kterých 

by měly zdravé firmy dosahovat – odchylka od těchto obvyklých hodnot nejčastěji signalizuje 

problém ve firmě a vyžaduje podrobnější rozbor příčin tohoto jevu. Každá z oblastí 

poměrových ukazatelů má své místo a vypovídací schopnost. 

 

5.3.1 Ukazatele rentability 

 

Umožňují nám zjistit a porovnat, zda je pro nás výhodnější pracovat s vlastním nebo cizím 

kapitálem, umožňují nám porovnat výkonnost naší firmy ve srovnání s konkurencí a současně 

i naznačit slabá místa v efektivnosti hospodaření.  

 

Je jich celá řada: 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) – udává celkovou efektivnost 

firmy. [18] 

 

ROA = zisk / celkový vložený kapitál 

 

ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu, bez ohledu na to, ze kterých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti profinancovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. Dá se o něm mluvit jako o ukazateli 

minulé výkonnosti řídících pracovníků 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) - měří kolik čistého zisku připadá 

na jednu korunu investovaného kapitálu. [16] 

 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

Jde o ukazatel, pomocí kterého mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele může znamenat 

zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo pokles 

úročení cizího kapitálu. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital employed) - jedná se           

o výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu a opírá se o základní filozofii fungování 

kapitálového trhu. Ukazatel měří efekt, tj. kolik provozního hospodářského výsledku              

před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Myslí se tím 

zpoplatněn kapitál. [16] 

 

ROCE = zisk / (dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál) 

 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales) - představuje poměr, který v čitateli zahrnuje 

výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli jsou tržby, opět různým 

způsobem upravené podle účelu analýzy. [20] 

 

ROS = čistý zisk / tržby 

 

Rentabilita nákladů (ROC - Return on costs) - je označován za doplňkový ukazatel k ROS. 

Jedná se o poměr čistého zisku k tržbám podniku. [20] 

 

ROC = čistý zisk / náklady  

ROC = 1 - zisk / tržby  

ROC = 1 - ROS 
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5.3.2 Ukazatele likvidity 

Představují významnou roli, neboť signalizují, jaká je schopnost firmy splácet své závazky. 

 

Nejčastěji používanými ukazateli jsou: 

 

Likvidita I. stupn ě ( cash ratio) – někdy se označuje jako okamžitá likvidita, vyjadřuje 

schopnost zaplatit okamžité své krátkodobé závazky pomocí prostředků na běžném nebo 

jiném účtu, v pokladně, ale rovněž volně obchodovatelnými krátkodobými cennými papíry, 

šeky apod.  

 

Likvidita I. stupně = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 

 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje kolem 1. Považuje se za nejpřísnější test likvidity 

firmy a manažerům často přidělává vrásky na čele. 

 

Likvidita II. Stupn ě (acid test) – nazývaná pohotová likvidita, snažíme se vyloučit nejméně 

likvidní část oběžných aktiv, zásoby, z běžné likvidity. Je třeba vyloučit nedobytné                 

a polhůtné pohledávky.  

 

Likvidita II. stupně = (oběžné aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5, častěji než samotná hodnota ukazatele se 

sleduje její průběh v čase. 

 

Likvidita III. Stupn ě – nazývaná běžná likvidita,  udává kolika Kč z oběžných aktiv je kryta 

1 Kč krátkodobých závazku tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby        

v daném okamžiku přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze.  

 

Likvidita III. stupně = oběžné aktiva / krátkodobé závazky                         

 

Doporučená hodnota ukazatele se podle různých autoru pohybuje v rozmezí od 1 do 2,5 
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Ukazatele likvidity mají rostoucí význam, neboť firmy s dobrou likviditou budou moci využít 

této výhody k vylepšení svých nákupních podmínek. 

 

5.3.3 Ukazatele aktivity 

 

Vyjadřují jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, tedy mimo jiné také jak dlouho v 

nich má firma vázány finanční prostředky. Nejčastěji se můžeme setkat s ukazateli: 

 

Doba obratu zásob - ukazuje intenzitu využití zásob a je udána ve dnech, po které jsou 

zásoby vázány v podnikání 

 

Doba obratu zásob = (zásoby x 365) / tržby 

 

Obrat zásob – rychlost obratu zásob 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek - uvádí za jak dlouho jsou pohledávky v průměru 

spláceny, tedy jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky 

 

Doba splatnosti pohledávek = (pohledávky x 365) / tržby 

Obrat aktiv  - komplexní ukazatel, měřící efektivitu využití celkových aktiv. Udává, kolikrát 

se celková aktiva obrátí za 1 rok. [16] 

 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva  

 

Doba obratu aktiv - udává průměrný počet dnů, ve kterých jsou aktiva vázána v podnikání 

do doby jejich spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma 

hospodaří lépe, než je obvyklé. 

 

Doba obratu aktiv = (aktiva x 365) / tržby  
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Ukazatele aktivity, zejména v oblasti zásob, nám často ukazují, jak firmy neefektivně 

nakupují a skladují matriál potřebný pro výrobu, či jak vysoké objemy zásob vlastních 

výrobku nebo zboží mají na skladech – rychlá přeměna zásob na hotové peníze je 

předpokladem přežití firmy v období recese. Častým případem je také vybavení firem 

technologiemi, které nejsou efektivně využívány – podrobnější analýza nepříznivě 

vyhlížejícího ukazatele pak muže např. zjistit, že je efektivnější některé výrobní operace 

provádět dodavatelsky a prodejem neefektivního dlouhodobého majetku si uvolnit finanční 

prostředky pro jiné aktivity. 

 

5.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Vyjadřují míru užití cizího kapitálu při financování firmy. Soustřeďují se především na oblast 

dlouhodobého fungování firmy, na rozdíl od ukazatelů likvidity a aktivity. Typicky se 

můžeme setkat s ukazateli: 

 

Stupeň zadlužení - je to vlastně procentní podíl dluhů z celkového kapitálu podniku. Součet 

stupně zadluženosti a koeficientu samofinancování nám dají vždy výsledek 1. [19] 

 

Stupeň zadluženosti = cizí kapitál / celkový kapitál 

 

 

Koeficient samofinancování - je to doplňkový ukazatel k ukazatelům věřitelského rizika. 

Jejich součet musí být 1. 

 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Ukazatel úrokového krytí - udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Po zaplacení úroku         

z dlužného financování by měl zůstat ještě efekt pro akcionáře. [18] 

 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / úroky  
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Platební neschopnost - to je poměr závazků k pohledávkám. Ukazatel rozděluje platební 

neschopnost na dvě třídy. Primární platební neschopnost nastane pokud je výsledek větší          

než 1. Pokud je výsledek menší než 1, jedná se o sekundární platební neschopnost. [19] 

 

Platební neschopnost = závazky / pohledávky 

Krytí investi čního majetku - je to poměr dlouhodobých zdrojů k stálým aktivům. Ukazatel 

vypovídá o dodržení zlatého bilančního pravidla. Pokud je výsledek větší než 1, tak je podnik 

překapitalizovaný. V opačném případě je podkapitalizovaný. [19] 

 

Krytí investičního majetku = dlouhodobé zdroje / stálá aktiva 

Ukazatel věřitelského rizika - základní ukazatel, vyjadřuje celkovou zadluženost, je to 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům. [18] 

 

Ukazatel věřitelského rizika = cizí kapitál / celková aktiva 

 

Maximální úroková míra  - je určena pro lepší posouzení možnosti zadlužení nebo dalšího 

zadlužení. Sám o sobě je tento ukazatel nezajímavý. Zajímavý začne být až když ho 

porovnáme s rentabilitou vypočtenou poměrem EBIT-u a celkovými aktivy. Platí, že pokud je 

rentabilita vyšší než maximální úroková míra, existují podmínky pro další zadlužení firmy. 

[18] 

 

Maximální úroková míra = finanční náklady / (vlastní kapitál bankovní úvěry 

obligace)  

 

Bankovní sektor v současném období zpřísňuje podmínky, za kterých je ochoten poskytnout 

investiční i provozní kapitál – podíl vlastního a cizího kapitálu v pasivech firmy pak hraje       

v tomto rozhodování významnou roli. V minulosti byly banky obvykle ochotny poskytnout 

další finanční prostředky, pokud podíl cizích zdrojů v pasivech nepřekročil 80 %, je 

pravděpodobné, že v současné době budou u firem požadovat vyšší podíl vlastních zdrojů. 
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5.4 Souhrnné indexy hodnocení 

 

V některých případech se firmy snaží získat přehled o celkové situaci firmy prostřednictvím 

takzvaných souhrnných ukazatelů (indexů) – jedná se o sady provázaných a vyhodnocených 

ukazatelů indikujících prostřednictvím jednoho globálního výstupu celkovou finanční situaci 

firmy. Typickými představiteli těchto ukazatelů v našich podmínkách jsou Altmanův index 

finančního zdraví, Kralickuv Quick test a Douchova bilanční analýza, můžeme však nalézt      

i další. Tyto souhrnné ukazatele indikují zařazení firmy do jednoho ze tří až čtyř pásem, 

charakterizujících, zda se jedná o podprůměrnou, průměrnou nebo nadprůměrnou firmu.          

Pro podrobnější seznámení s jednotlivými oblastmi hospodaření firmy je vhodné pak 

analyzovat jednotlivé poměrové ukazatele a důvody stavu jejich hodnot. 
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6 ZÁVĚR 

 

Veškeré informace pocházející z účetnictví lze využít jak pro zjištění základních údajů o 

podniku, tak pomocí dalšího zpracování dojít až k finanční analýze, na jejímž základě se 

odvíjí všechny rozhodovací procesy. 

 

Tyto informace využívají širší okruhy uživatelů, o kterých se podrobněji zmiňuji ve čtvrté 

kapitole práce, jenž se zajímají o vybrané ukazatele pro ně důležité. Zejména bych zdůraznil 

dvě skupiny uživatelů, a to vlastníky a manažery, kteří se nejvíce podílí na rozhodování při 

řízení podniku. 

 

Základem celého plánování a rozhodování je finanční analýza, která slučuje více ukazatelů 

s různým zaměřením vycházející již ze základních údajů zjištěných v účetních výkazech 

rozebíraných ve třetí kapitole. Ve finanční analýze se právě vlastník orientuje na konečné 

výsledky hospodaření, kdy jeho prvotní zájem směřuje k realizaci zisku a informaci o tržní 

hodnotě firmy. Tudíž výsledky podnikání hodnotí na základě konečného výkazu zisků a ztrát. 

Zato manažer firmy se hlouběji zabývá jednotlivými ukazateli finanční analýzy, aby mohl 

rozpoznat problémy a slabá místa v podniku, aby mohl vytvořit optimalizační strategii. Jako 

příklad bych uvedl oblast zásob, kde nejčastěji dochází k neefektivnímu skladování velkého 

množství zásob, kdy skladovací náklady převýší nad možností častějších nákupů v menších 

dávkách. Tento způsob zásobování zbytečně váže peníze, které mohou být investovány v jiné 

oblasti podniku. Právě díky ukazatelům aktivity ve finanční analýze lze toto neefektivní 

hospodaření odhalit a předejít mu. 

 

Důležitou součástí podnikání je majetek a jeho zdroje krytí, neboť v rozvaze se aktiva musí 

rovnat pasivům. Nejčastějším zdrojem krytí majetku, mimo vklady společníků, jsou 

dlouhodobé bankovní úvěry. Ty jsou hojně čerpány právě při zakládání společnosti nebo 

investic do rozsáhlých inovací. Kvůli nim je podnik dlouhodobě zadlužen, což je demotivující 

pro akcionáře, investory a obchodní partnery. Pokud je podíl dlouhodobých úvěrů                 

dle ukazatelů zadluženosti příliš vysoký staví se náš podnik do pozice rizikového partnera a je 

pro něj stále obtížnější získat další úvěr. Dlouhodobé úvěry nabízí sice nižší úrok, ale mnohdy 

jsou pro podnik efektivnější krátkodobé bankovní úvěry, které řadí podnik mezi více likvidní.  
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Také díky ukazatelům rentability se může manažer lépe rozhodnout, zda je výhodnější 

pracovat s vlastním či cizím kapitálem. Nejen že umožní porovnat efektivnost našeho 

podnikání s ostatními konkurenčními firmami v oboru a také poukazují na neefektivní a slabá 

místa v podniku. Říká nám jak efektivně dokážeme využít a zhodnotit náš kapitál. Jestliže 

tyto ukazatele nedosahují optimálních hodnot, je třeba analyzovat rozklad těchto ukazatelů    

až k nákladům a tržbám jednotlivých středisek v podniku.  Ukazatelé rentability mají mít 

obecně rostoucí tendenci, ale jejich velikost a růst závisí na odvětví, ve kterém podnikáme. 

Dalším významným ukazatelem je likvidita. Ta vyjadřuje schopnost podniku splatit své 

závazky. Můžeme jej pojmout pouze staticky, slouží jako orientační charakteristika. Čím jsou 

hodnoty vyšší, tím má podnik lepší platovou pohotovost, ale když jsou hodnoty ukazatelů 

příliš vysoké, značí to, že náš podnik vlastní příliš mnoho oběžných aktiv, což není tak 

efektivní. Jejich snížením dosáhneme minimalizaci nákladů a tak snížíme vázaný kapitál 

v oběžných aktivech.  

 

Z mé práce tedy vyplývá, že využití veškerých informací z účetnictví, které zpracováváme    

do finanční analýzy, má vysokou vypovídací schopnost o podniku, nejen pro externí 

uživatele, ale i pro interní uživatele, za předpokladu, že informace jsou správné. Pokud nejsou 

účetní informace přesné, dochází ke zkreslení jednotlivých ukazatelů, a tím i chybným 

úsudkům při rozhodování. Nejobtížnější není informace zpracovat, ale dokázat získat přesné  

a nezkreslené informace. Pokud se toto podaří, získáme nelepší možný podklad                      

pro rozhodování o optimalizaci všech podnikových strategií, které využíváme při řízení 

podniku. 
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