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Anotace modulu 

Finanční analýza je nástrojem vyhodnocování finanční pozice podniku. Tato analýza zahrnuje 
celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Finanční analýzu 
lze chápat v užším a širším pojetí. Základním cílem finanční analýzy je hodnocení stavu a 
minulého vývoje financí podniku, ale zároveň je cenným zdrojem pro extrapolaci budoucího 
vývoje. Finanční analýza využívá informace z účetních výkazů. Jejím úkolem je vysvětlit obsah 
účetní závěrky a vyslovit závěr, zda je podnik zdravý a úspěšný. Analýza účetních výkazů ústí 
do komplexního hodnocení financí podniku z hlediska jejich uživatelů, mezi něž patří současní 
a budoucí investoři, obchodní partneři, banky a obdobní věřitelé, burzovní makléři, stát a jeho 
orgány, ale také konkurenční firmy, auditoři a zaměstnanci podniku. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámení se s podstatou a cíli finanční analýzy na úrovni studia typu 
MSc. Finanční analýza je nástrojem pro vyhodnocení minulého a současného stavu 
finanční výkonnosti podniků. Slouží také jako jeden z výchozích podkladů pro tvorbu 
finančního plánu a následné stanovení hodnoty podniku. Zvyšování hodnoty podniku 
jako celku je hlavním cílem podniků v tržní ekonomice, ke kterému by mělo řízení ve 
všech oblastech směřovat.  



Finanční analýza 

Absolvování modulu poskytne základ pro praktickou realizaci finanční analýzy na 
základě nejčastěji používaných metod. Modul obsahuje představení a vysvětlení 
horizontální a vertikální analýzy, analýzy pracovního kapitálu, poměrových ukazatelů 
a ekonomické přidané hodnoty. Důraz je kladen na porozumění interpretace 
jednotlivých ukazatelů, jejich vyhodnocení a zejména na skutečnost, že výkonnost je 
vždy relativní. 
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