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Příloha 1 – Poměrové ukazatelé finanční analýzy 

1) ukazatelé rentability 

 rentabilita celkových aktiv (ROA): 

    
    

 
  , (1.1) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky, A jsou celková aktiva. 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE): 

    
   

  
,   (1.2) 

kde EAT je čistý zisk, VK je vlastní kapitál. 

 rentabilita kapitálu (ROCE): 

     
    

          
,   (1.3) 

kde DL.CK je dlouhodobý cizí kapitál. 

 rentabilita tržeb (ROS): 

    
   

 
,                 (1.4)                         

kde T jsou tržby. 

2) ukazatelé zadluženosti 

 celková zadluženost: 

           
  

 
,  (1.5) 

kde CK je cizí kapitál. 

 zadluženost vlastního kapitálu: 

        
  

  
, (1.6) 

 úrokové krytí: 

         
    

 
,   (1.7) 

kde ú jsou úroky. 

 finanční páka (majetkový koeficient): 

         
 

  
,                                                                                              (1.8) 

3) ukazatelé likvidity 

 běžná likvidita: 

            
  

  
,  (1.9) 

kde OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky. 

 pohotová likvidita: 

          
      

  
, (1.10) 

kde z jsou zásoby. 

 okamžitá likvidita:  



         
            

  
, (1.11) 

kde pohl. jsou pohledávky. 

4) ukazatelé aktivity 

 obrat aktiv: 

        
 

 
,  (1.12) 

 doba obratu aktiv (DOA): 

    
       

 
,  (1.13) 

5) ukazatelé kapitálového trhu 

 EPS – čistý zisk na akcii: 

    
   

                              
, (1.14) 

 P/E: 
 

 
 

                

   
, (1.15) 

 dividendový výnos: 

          
                  

                
, (1.16) 

  



Příloha 2 – Primární, sekundární a vedlejší trend ve vývoji kurzu 

Graf 2. 1 - Primární trend 

zdoj:www.investicniweb.cz (22. 2. 2011) 

Graf 2. 2 - Sekundární trend 

 zdoj: www.investicniweb.cz (21. 2. 2011) 



Graf 2. 3 - Vedlejší trend 

 zdoj: www.investicniweb.cz (21. 2. 2011) 

Graf 2. 4 - Býčí a medvědí trend 

 
  



Příloha 3 – Grafy využívané v technické analýze 

Graf 3. 1 - Čárkový (sloupkový) graf 

zdroj: www.peníze.cz (18. 2. 2011) 

Graf 3. 2 - Liniový graf 

 
zdroj:www.peníze.cz (18. 2. 2011) 

Graf 3. 3 - Svíčkový graf 

 
zdroj:www. peníze.cz (19. 2. 2011) 



Graf 3. 4 - Bodově číselný graf 

 
zdroj: www.stockcharts.com 

 

 

 

  



Příloha 4 – Hranice podpory a odporu 

Graf 4. 1 - Trendová čára uptrendu Graf 4. 2 - Trendová čára downtrendu 

 
zdroj: www.investicniweb.cz (16. 2. 2011) zdroj:www.investicniweb.cz (16. 2. 2011) 

Graf 4. 3 - Hranice podpory (support) Graf 4. 4 - Hranice odporu (resistence) 

 
zdroj:www.finance.cz (22. 2. 2011) zdroj: www.finance.cz (21. 2. 2011) 



Graf 4. 5 - Proražení hranice podpory 

zdroj:www.investicniweb.cz (22. 2. 2011) 

Graf 4. 6 - Prolomení hranice odporu 

 zdroj: www.investicniweb.cz (22. 2. 2011) 

 



Graf 4. 7 - Trendový kanál 

zdroj:www. investicniweb.cz (21. 2. 2011) 

 

 

  



Příloha 5 – Cenové formace 

Graf 5. 1 - Hlava a ramena Graf 5. 2 - Obrácená hlava a ramena 

 
zdroj:www.ipoint.cz (16. 2. 2011) zdroj:www.ipoint.cz (16. 2. 2011) 

Graf 5.3 - Dvojité dno (bottom) Graf 5. 4 - Dvojitý vrchol (top) 

 
zdroj:www. ipoint.cz (15. 2. 2011) zdroj:www. ipoint.cz (16. 2. 2011) 

Graf 5. 5 - Symetrický trojúhelník Graf 5. 6 - Rostoucí trojúhelník 

 
zdroj: www.investicniweb.cz (15. 2. 2011) zdroj:www.investicniweb.cz (15. 2. 2011) 



Graf 5. 7 - Klesající trojúhelník Graf 5. 8 - Klíny  

 
zdroj:www. investicniweb.cz (17. 2. 2011) zdroj: www.ipoint.cz (16. 2. 2011)  

 

  



Příloha 6 – Gapy 

graf 6. 1 - Běžný, prorážecí, únikový gap a gap vyčerpání 

zdroj: www.ipoint.cz  (16. 2. 2011) 

  



Příloha 7 – Výpočet vybraných indikátorů 

1) Exponenciální průměr: 

 dle L. Turka (2010: a) exponenciální (exponenciálně vážený) klouzavý průměr se 

vypočte přičtením určitého procenta dnešní zavírací ceny ke včerejší hodnotě klouzavého 

průměru. Tento průměr přiřazuje vyšší váhu posledním cenám. Například výpočet 18 % 

exponencionálního průměru viz následující rovnice: 

                                                                (6.1) 

 Jelikož se lépe pracuje s časovými úseky, než s procenty, exponencionální procento 

může být převedeno na přibližný počet dnů, viz rovnice 6.2: 

             
 

                        
   , (6.2) 

 Dosazením do rovnice zjistíme, že 18 % exponencionální průměr se po zaokrouhlení 

rovní 10-dennímu průměru. 

2) MACD: 

 MACD se dle L. Turka (2010: a) vypočte odečtením 12-denního exponencionálního 

průměru od 26-denního. Signalizační křivka je zakreslena pomocí 9-denního 

exponencionálního průměru. Viz rovnice 6.1 a 6.2. 

3) RSI: 

 Indikátor RSI má podle L. Turka (2010: a) poměrně jednoduchou rovnici (viz rovnice 

6.3), ale je těžké jej vysvětlit bez příkladů.  

         
   

  
 

 

 , (6.3) 

kde U je průměr rostoucí cenové změny a D je průměr klesající cenové změny. 

4) Stochastic: 

 Oscilátor Stochastic srovnává, kde cena podkladového aktiva zavřela v poměru 

k cenovému rozpětí za dané časové období. Stochastic obsahuje čtyři proměnné: 

 periody %K, jedná se o počet časových úseků, které se používají ke kalkulaci 

indikátoru, 

 zpomalující periody %K, tato hodnota ovládá vnitřní vyhlazování %K, hodnota 1 je 

považována za rychlý Stochastic, hodnota 3 je považována za pomalý, 

 periody %D, jde o počet časových úseků, jež se využívají pro výpočet klouzavého 

průměru %K, 

 metoda %D říká, který průměr je pro výpočet %D používán (exponencionální, prostý, 

vážený, triangulární). 



Výpočet %K je následující: 

    
                                        

                                                        
     , (6.4) 

 

Pro výpočet například 15-denního %K se nejprve najde nejvyšší high a nejnižší low 

podkladového aktiva za posledních 15 dní. Zpomalující perioda %K ve výši 1 dne znamená 

žádné zpomalení, je-li použita hodnota vyšší než 1, zprůměruje se nejvyšší high a nejnižší low 

za počet zpomalujících period %K a pak se až provede dělení. 

5) ROC: 

 indikátor ROC může cenovou změnu zobrazovat v bodech (rovnice 6.5) nebo jako 

procento (rovnice 6.6). 

                                            , (6.5) 

     
                                        

                           
 , (6.6) 

 

 



Příloha 8 – Výkazy společnosti ČEZ za rok 2006 a 2007 

Tabulka 8.1 – Rozvaha 

zdroj: výroční zpráva 2007 (9. 3. 2011) 

  



Tabulka 8.2 – Výkaz zisků a ztrát 

 
zdroj: výroční zpráva 2007 (9. 3. 2011) 

  



Příloha 9 – Výkazy společnosti ČEZ za rok 2008 a 2009 

Tabulka 9.1 – Rozvaha 

zdroj: výroční zpráva 2009 (9. 3. 2011)  



Tabulka 9.2 – Výkaz zisků a ztrát 

 
zdroj: výroční zpráva 2007 (9. 3. 2011) 

*některé údaje byly upraveny a neodpovídají stavu uvedeném v konsolidované uzávěrce za rok 2008 

 


