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Rozhodov自ni ve finanとnim managementu 

Abstract 
Financial control and deciswn-making represent a dominant component 可  

corporate economic activities, because they deal with money and capital 
movements. For one thing they result ノrom general corporate strategy and 加r 
another they are affecting it in theルndamental way. Corporate managers have to 
have knowledge 可ガnancial anaりsis andルrther financial methods. Article is 
designed in the way to present important resources and relevant part8可ガnancial 
control and deciswn-making with later sequence 可加rmalized methods 可
ガnancial decision-making. 

1. Manaiersk6 finanとni rozhodovhni 
Z charakteristiky finannho managementu podniku vyplv', 乞  e jeho 

podstatou a neodd6litelnm atributem je pochopiteln finann rozhodov'ni. 
Tomu odpovd' i skute6nost, 三  e v喜echny jeho rozliとn6 definice maji jedno 
spoleとn, toti乞  zd貢razhuji spojen finanniho managementu s rozhodovacimi 
procesy. Aspekty finanniho rozhodov'n maji bt nhpomocny nejen podnikovm 
manaerm v’五  dcich と  innostech, ale f adる  dal喜ich subjekt立  (existujicim i 
potencion'lnm investor貢m, vitel亡m, obchodnm partner貢m aj.) pfi jejich 
finannch 丘  vahAch. Obrhzek 1 pak schematicky dokresluje posta4n finanniho 
rozhodovAni ve vazb6 na z'kladn finann oblasti. 

Obr. 1. Postaven a zhsadni vazby finannho rozhodovn 

  

Finan亡ni rozhodov'n Finanとni pl'nov'n 

  

FINAN亡Nf MANAGEMENT 

~ Finanとn analyza ' 

Finann rozhodov喜n je tedy mo三n specifikovat jako.proces sklhdajici se: 
ke zva乞ov'n nejvhodnj喜ich variant pohybu, zskAv'n a vyuiti pen nch 
prostedk立, podnikovho kapit'lu a finannch zdroj立, 
z vbru optimkai varianty s ohledem na hlavn finanとn cle podnikatelsk 
aktivity i s pfihl6dnutim k rznorodm limitujcim podminkhm, 
z kontroly realizace p笥atch n'vrh a finannch opaten. 
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STATE 

V n'vaznosti na obrAzek 1 je ov言em zapotebi五  ci, 乞  e finann rozhodovn, 
jako営to individu貞ln dominanta neexistuje, nbr乞  je komponentou v 喜e 
uvedench dilとichぬ  sti, v nichi probhh. Graficky i slovn' je vymezeno proto, aby 
bylo zd貢razn6no jeho vsadni misto v rAmci cel6ho podnikovho finannho 
managementu. Pfi podrobnjim zkoumn lze konstatovat, 乞  e podnikov 
finann rozhodovhn obsahuje nkolik d貢leitch fzi, logicky na sebe 
navazujicich a vy丘sujicich do koneとnch vsledk亡  (rozhodnut). Pesto乞e teorie 
rozhodov'n znh f adu model貢  rozhodovacich proces貢, li喜icich se detailizaci 
jednotlivch fz a jejich f azenm, mohou se tyto fze ve zjednodu言en6 podobる  
charakterizovat nhsledovn6 [4]: 

odhalen, vymezen a formulovn finanniho probl'mu ve vazb6 na 
konkrtni finann cile, 
sbるr a anal,za informaci a podklad立  potfebnch pro rozhodovhn, 
volba r貢znch variant (alternativ) f e言en, 
stanoven kritrii pro vbr optim豆ln varianty (nejvhodnji alternativy), 
hodnocen jednotlivch variant podle zvolench krit6ri, vetn p fihl 6dnuti k 
riziku, 
odsouzeni nepfini予ch dsledk, 
vbるr optimhl垣 varianty, 
realizace vybran6 optim'ln varianty (nejvhodnji alternativy) a jej 
ov ov'ni vzhledem k urでenm cilm. 

Finann rozhodovaci と  innost je permanentn mana乞erskou aktivitou, neboi 
je nezbytn6 neusthle f e喜it problematick6 situace finanniho r'zu a vyskytujici se 
finanとni probl'my. Vechna rozhodnuti jsou toti王  prov'dるna v podmink'ch 
nejistoty a tm6f v乞dy rovnる乞  vy乞aduji finann zaji喜tni anebo minimaln 
finann posouzen. K projeven probl6mu doch'zi nejen v rhmci prb航nho 
sledovAn a hodnocen podnikov6 finanとn situace (prostednictvim finann 
anal,zy), nbr乞  tak6 na z'klad konkrtnch finannch vztah vyplvajicich z 
prov'd'n dan6 podnikatelsk6 と  innosti. Probl6mem je odchylka od滋  dan 丘  rovn, 
ji乞  mら乞e bt zaveden' norma nるkter'ho ukazatele finannho stavu podniku, 
internる  stanoven strategick normativ, anebo pl'nem uren' hodnota vybran 
finann veliとiny. 

Finann probl6my ovem nevznikaji pouze ve finann sffe nap五klad 
nevhodnou kapithlovou skladbou, rozlo乞enm depozit apod., ale t6乞  v jinch 
podnikov予ch oblastech, kde jejichf e喜en sice nespadaji do oblasti financov'n, 
avak v koneとn6m d貢sledku se protahuji do financi podniku. Tyto finann 
probl6my, kter je tfeba rozhodovat, v6t喜inou vych'zeji z nedostatk貢  vcn6ho 
charakteru jako je napf. nadmrnost zAsob と  i nevhodnh v予robn struktura 
zbyteとn zvyujici n'klady a tim sniujici zisk a podnikovou platebn schopnost. 
To znamen, 乞  e formulace probl6mu mh finann dimenzi, pestoe je zejmh 
v6cn' pfiとina. Konkrtn finanとni cle (nap klad likvidita, rentabilita, event. 
trn hodnota podniku) mohou bt vyj'dfeny jako jejich po乞adovan云  丘  roveh で  i 
jako丘  roveh dosa乞en' v pfedchozm obdobi, pfipadnる  ve srovnatelnch podnicich. 
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STATE STATĚ  

Pi urovn fmann'ch cil立  museji b●t respektovany limitujici podminky, protoe 
jinak nelze zaruit re'lnost rozhodovaciho procesu. 

Sbもr a analza informaci a podklad立  pro finann rozhodovn vyu乞iv' 
zejmna 丘  daje z mana三ersk'ho 節  etnictv (zAkladnm zdrojem finannch 
informaci jsou finann vkazy~ rozvaha, vsledovka, vkaz cash flow), ale tak' 
statistick6 丘  daje, poznatky o vタvoji na trhu zbo乞i, prhce a kapit'lu,丘  daje tkajici 
se finannho trhu, da五ov'ho syst6mu a zp貢sobu zdann poji喜tn atd.仇  etnictv 
musi vyhovovat potebる  vyhledAvhn p五とin b乾nch finannch skuteとnosti v 
dan6m typu podnik'n a v喜echny vnitropodnikov 丘  tvary by se znly podlet na 
shroma乞dIov'n dal§ch dopl五ujicich informaci a podklad亡  i na jejich 
vyhodnocov'n. Analzou se sm6fuje k formulaci variant a proto jsou nutn6 
informace, je三  mohou naznaとit relevantn slab6 a siln str'nky podniku a 
ohledem na urit6 rezervy v prodejn 亡  innosti, racionalizaci vrobnho procesu, 
vvoji a vzkumu aj. Volba variant (alternativ) f e§eni dovoluje hloubji 
posoudit probl6my s vy誌i objektivitou pfi rozhodovn. Avak pitom se musi 
✓novat pozornost t6乞  rehlnosti jednotlivch variant, 亡  ili mるlo by se jednat o 
varianty objektivn z pohledu urとench cil貢  i limitujcich podmnek. Finann 
rozhodovni je vb'r mezi adekvhtnmi variantami a promlen pfislu喜nch 
alternativ je vchodiskem konkrtn finann situace. Formulace variant 6 i 
alternativ bvh oznaとov'na za nejkrititj喜i fzi v cel6m rozhodovacim procesu. 

Ve finannm fi zen a rozhodov'n je moin se setkat s variantami, kter 
lze podle rznch hledisek systematicky roz亡lenit na f e言en: 

krhtkodob' anebo dlouhodobji (stfedndobh i dlouhodobh) ー  podle 亡  asu 
potebn6ho na jejich uskuteとn'n 	 h 
ofenzivn と  i defenzivn - podle typu podnikov strategie 
extern と  i intern - podle sm'ru p亡soben do okolniho prosted nebo dovnitf 
podniku.' 

Při určování finančnich cílů  musejí být respektovány limitujíci podmínky, protože 
jinak nelze zaručit reálnost rozhodovacího procesu. 

Sběr a analýza informací a podkladů  pro finanční rozhodování využívá 
zejména údaje z manažerského účetnictví (základním zdrojem finančních 
informací jsou finanční výkazy - rozvaha, výrsledovka, výkaz cash flow), ale také 
statistické údaje, poznatky o vývoji na trhu zboží, práce a kapitálu, tidaje týkající 
se finančního trhu, daňového systému a způsobu zdanění pojištění atd. Účetnictví 
musí vyhovovat potřebě  vyhledávání příčin běžných finančnich skutečností v 
daném typu podnikání a všechny vnitropodnikové útvary by se měly podílet na 
shromažd'ování dalších doplňujícich informací a podkladů  i na jejich 
vyhodnocování. Analýzou se směřuje k formulaci variant a proto jsou nutné 
informace, jež mohou naznačit relevantní slabé a silné stránky podniku s 
ohledem na určité rezervy v prodejní činnosti, racionalizaci výrobního procesu, 
vývoji a výzkumu aj. Volba variant (alternativ) řešení dovoluje hlouběji 
posoudit problémy s vyšší objektivitou při rozhodování. Avšak přitom se musí 
věnovat pozornost též reálnosti jednotlivšrch variant, čili mělo by se jednat o 
varianty objektivní z pohledu určených cílů  i limitujících podmínek. Finanční 
rozhodování je výběr mezi adekvátními variantami a promýšlení příslušných 
alternativ je východiskem konkrétní finanční situace. Formulace variant či 
alternativ bývá označována za nejkritičtější fázi v celém rozhodovacím procesu. 

Ve finančním řízení a rozhodování je možné se setkat s variantami, které 
lze podle různých hledisek systematicky rozčlenit na řešení: 
• krátkodobá anebo dlouhodobější (střednědobá i dlouhodobá) podle času 

potřebného na jejich uskutečnění 
• ofenzivní či defenzivní - podle typu podnikové strategie 
• externí či interní - podle směru působení do okolního prostředí nebo dovnitř  

podniku. , 

Kombinaci pouze t6chto ti uvedench pohled se ji乞  m貢 e dospるt k osmi 
varianthm - krhtkodob6 ofenzivn extern f e§en, dlouhodob' defenzivn intern 
een apod., jak je uvedeno v obrzku 2. 

Kombinací pouze těchto tří uvedených pohledů  se již může dospět k osmi 
variantám - krátkodobé ofenzivní externí řešení, dlouhodobé defenzivní interní 
řešení apod., jak je uvedeno v obrázku 2. 

Obr. 2. Kombinace variant e喜en Obr. 2. Kombinace variant řešení 

Časový horizont 
realizace 

Strategie Směr 
pusobení Ofenzivní Defenzivni 

Knitkodobý 
Intenzivní 
propagace produktů  

Překlenovací 
bankovní úvěr Externí 

Racionalizace za účelem 
snížení ceny produkce 

Snížení stavu 
manipulačních pracovníků  Interní 

Dlouhodobější 

Restrukturalizace s účastí 
cizího kapitálu Prodej části majetku Externí 

Vývoj nových produktů  Restrikce výrobního prog. 
na  rentabilní produkty Interní 
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STATE 

仇  inky jednotliv,ch variant f e喜eni jsou do zna亡n' miry pfedvdateln a lze 
je tud 王  pedem zhodnotit podle krit6rii finanとniho rozhodovhni. Krit'rii se 
rozumi hlediska, pomoci nich乞  se posuzuje vhodnost variant pro dosa乞en 
stanovench cl, a proto tato krit6ria museji navazovat na finanとn cile. lohu 
krit6ria m貢乞e nkdy pinit p五mo uren finanとn cil, n6kdy je mo乞nost uren cl 
vyj五dit vce krit6rii, kter自  jej detailnji rozv'dji. Krit6ria se ve v6t§in pfipad 
vztahuji k podnikovmu hospod自fsk'mu vsledku, rentabilitる, likviditる  a v予voji 
disponibilnch pen nch prostfedk貢, ke struktufe kapit五lu 亡  i majetku a k 
ostatnim finannm aspektm e喜ench probl6m. 

Vvoj tるchto veli6in vak nen zvisl pouze na aktivit6 podniku samotn6ho. 
Tedy na stanoveni krit6rii nep貢sobi jen vlivy intern povahy, nbr乞  se odvozuje 
tak6 od dal言ich finannich faktor貢  externho rhzu, je乞  p貢sobi na podnikatelskou 
とinnost a rovni z自sadn6 ovlivhuji konkretizaci kritrii pro finanとn rozhodov五n. 
Jedn' se hlavn o velikost a celkov syst'm dan dotkajicch se podniku, v喜e a 
pohyb rokov予ch mr na pen乾nm a kapit'lov'm trhu, mo乞nosti と  asovho 
rozlo乞en zisku と  i pen配nch tok貢  aj. [5] Ve vztahu k vsledku hospodafen (viz 
obr五zek 3) se 司  i喜 uje, jak p五slu喜nh varianta bude p貢sobit na finann n云klady, 
zvi-li anebo sn三i-li n'klady a vnosy. Db' se na to, aby nebyly pfekroとeny 
limitn ukazatele likvidity, zadlu乞enosti, nhvratnosti kapithlu a v souvislosti s 
pohybem pen6乞nch prostedk (cash flow) se uva乞uje vliv na vdaje a pjmy 
v 6 len6n podle provozn と  innosti (v予voj podnikovch zavazk貢, pohled言vek, z五sob) 
i podle finannch transakci (nhkup, prodej cennch papir貢), resp. podle valence k 
investiとn 亡  innosti. 

STATE 

těinky jednotlivých variant řešení jsou do značné míry předvídatelné a lze 
je tudíž předem zhodnotit podle kritérií finančního rozhodování. Kritérii se 
rozumí hlediska, pomocí nichž se posuzuje vhodnost variant pro dosažení 
stanovených cílů, a proto tato kritéria musejí navazovat na finanční 	Úlohu 
kritéria může někdy plnit přímo určený finanční cíl, někdy je možnost určený cíl 
vyjádřit více kritérii, která jej detailněji rozvádějí. Kritéria se ve většině  případů  
vztahují k podnikovému hospodářskému výsledku, rentabilitě, likviditě  a vývoji 
disponibilňich peněžních prostředkii, ke struktuře kapitálu či majetku a k 
ostatním finančním aspektům řešených problémů. 

Vývoj těchto veličin však neni závislý pouze na aktivitě  podniku samotného. 
Tedy na stanovení kritérií nepůsobí jen vlivy interní povahy, nýbrž se odvozuje 
také od dalších finančních faktorů  externího rázu, jež působí na podnikatelskou 
čirmost a rovněž zásadně  ovlivňují konkretizaci kritérií pro finanční rozhodování. 
Jedná se hlavně  o velikost a celkový systém daní dotýkajících se podniku, výše a 
pohyb ňrokových měr na peněžním a kapitálovém trhu, možnosti časového 
rozložení zisku či peněžňich toků  aj. [5] Ve vztahu k výsledku hospodaření (viz 
obrázek 3) se zjišťuje, jak příslušná varianta bude piisobit na finanční náklady, 
zvýší-li anebo sníži-li náklady a výnosy. Dbá se na to, aby nebyly překročeny 
limitn.í ukazatele likvidity, zadluženosti, návratnosti kapitálu a v souvislosti s 
pohybem peněžních prostředků  (cash flow) se uvažuje vliv na výdaje a příjmy 
v členění podle provozní činnosti (vývoj podnikovýrch závazků, pohledávek, zásob) 
i podle finančních transakcí (nákup, prodej cenných papírů), resp. podle valence k 
investiční činnosti. 

Obr. 3.仇  inky variant f eるen a krit6ria finannho rozhodov五n Obr. 3. ečink variant řešení a kritéria finančního rozhodování 

Varianta (Alternativa) Náklady, výnosy (kritéria rentability) 
Výdaje, příjmy (kritéria likvidity) 

Intenzivní propagace produktů  Náklady: zvýšení marketingových nákladů  
Výnosy: zvýší se v případě  účinnosti propagace 

Racionalizace za účelem snížení 
ceny produkce 

Náklady: snížení výrobních nákladů  
Výnosy: zvýší se z důvodu vyšší ziskové marže či 
vzrůstu obratu vlivem nižších prodejních cen 

Překlenovací bankovní úvěr 

Náklady: nárůst o úroku z úvěru (cena 
překlenovacího úvěru) 
Výdaje:růst o úvěrové splátky 
Příjmy: zvětšení o velikost poskytnutého, event. 
čerpaného úvěru 

Snížení stavu manipulačních 
pracovníků  

Náklady: snížení v objemu mzdových prostředků  

Restrukturalizace s účastí cizího 
kapitálu 

Příjmy: zvýšení o dodatečné finanční prostředky 
(kapitál) 

Vývoj nových produktů  Náklady: zvýší se, nejsou-li již obvykle kalkulovány 
v určité velikosti (např. procento z tržeb) 

Prodej části majetku Příjmy: vzrůst o prodejní (tržní) cenu 
Restrikce výrobního programu na 
rentabilní produkty 

Zlepší se ukazatel rentability (poměr mezi výnosy a 
náklady) 
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STATE STATĚ  

Hodnoceni pfislu誉n,ch variant je v podstat6 jii prvnm stupnm v 
procesu vlastniho e喜en rozhodovacho probl6mu, neboじ  pfedchoz fze ve svm 
souhrnu adekv'tn poslou乞ily k jeho deskripci. Hodnocen variant na z'klad 
vymezench krit6rii je mo乞n6 uspo瓢dat do, ,rozhodovaci matice", kde v血  dcich se 
uvhdji jednotliv6 varianty a ve sloupcich rozdlnA kritria. Takovou formu 
matice je vhodn6 aplikovat v p五padも, 乞  e vztahy variant a kritrii lze 
kvantifikovat と  i alespoh strunる  popsat jako napf. v obrhzku 4. 

Hodnocení příslušných variant je v podstatě  již prvním stupněm v 
procesu vlastiiiho řešení rozhodovacího problému, neboť  předchozí fáze ve svém 
souhrnu adekvátně  posloužily k jeho deskripci. Hodnocení variant na základě  
vymezených kritérií je možné uspořádat do „rozhodovací matice", kde v řádcích se 
uvádějí jednotlivé varianty a ve sloupcích rozdílná kritéria. Takovou formu 
matice je vhodné aplikovat v případě, že vztahy variant a kritérif lze 
kvantifikovat či alespoň  stručně  popsat jako např. v obrázku 4. 

Obr. 4. Rozhodovaci matice 1 Obr. 4. Rozhodovací matice 1 
, 

Varianta Kritéria 
Náklady Výnosy Výdaje Příj my 

Intenzivní propagace produktů  zvýšení zvýšení 
Racionalizace za účelem snížení ceny 
produkce snížení zvýšení? 

Překlenovací bankovní tivěř  zvýšení zvýšení zvýšení 
Snížení stavu manipulačních pracovníků  snížení 
Restrukturalizace s účastí cizího kapitálu zvýšení 
Vývoj nových výrobků  zvýšení zvýšení? 
Prodej části majetku zvýšení 
Restrikce výrobního programu na 
rentabilní produkty žvýšení  . 

Pi hodnocen variant podle pijatch krit'rii je nezbytn6 uva乞ovat i 
D五Dadn odchylky od navodnich zhmr立. ti. zva乞ovat riziko. ie三  v r亡zn mife 
oezne poustupuje iteryionv poanixaieisxy suDJeKT. niZixo 3e polreone 
odhadnout, kvantifikovat a promtnout do krit6rii v prbるhu hodnocen 
p五slu喜nch variant. 

Podnikatelsk' と  innost toti乞  s sebou obecn6 pfinh喜i riziko nenad'l6ho 
pfev 言en vdaj五  nad pjmy a bytku pen nch prostfedk, n6kdy ohroujici a営  
samotn fungovni podniku. Existenn riziko spo6ivh v nebezpeとi nedostatku 
pen6in hotovosti (platebn neschopnost), pedlu乞en vlivem kompenzace ztrt 
vzniklch ve' vsledku hospodafen pomoci cizich zdroj貢, v poklesu podnikov 
tr乞n hodnoty. Finann (investiとni) riziko je spojeno zejmna s investicemi do 
fixniho majetku podniku, neboi omyl v t6to sffe mvh vh乞n dsledky a jeho 
nhprava, pokuEt je vbec mo乞n', probih' v dlouhm と  asov6m horizontu. Proto je 
nutn6 prov'd't finann ji§tn, kter6 by m'lo postaovat k vyrovnhvhn vkyv a 
k obnoven finann stability. Toto ji喜t各n je zapracovhno do struktury a 
vzjemn6ho vztahu mezi ob航nm majetkem a ob6乞nmi aktivy. Nedostateとn 
zabezpe6en likvidity je v nou hrozbou vyplvajici z eventulnch n五sledk 
podstoupenho rizika. Zohledhov'nm rizika se tedy proces finannho 
rozhodovn mnohem vice pfibli乞uje skuteとnosti. 

Při hodnocení variant podle přijatých kritérií je nezbytné uvažovat i 
připadné odchylky od původních záměrů, tj. zvažovat riziko, jAž v různé míře 
běžně  podstupuje kterýkoliv podnikatelský subjekt. Riziko je potřebné 
odhadnout, kvantifikovat a promítnout do kritérif v průběhu hodnocení 
přísluěných variant. 

Podnikatelská činnost totiž s sebou obecně  přináší riziko nenadálého 
převýršení výdajů  nad příjmy a ůbytku peněžních prostředků, někdy ohrožující až 
samotné fungování podniku. Existenční riziko spočívá v nebezpečí nedostatku 
peněžní hotovosti (platební neschopnost), předlužení vlivem kompenzace ztrát 
vzniklýrch ve, výsledku hospodaření pomocí cizích zdrojů, v poklesu podnikové 
tržní hodnoty. Finanční (investičin) riziko je spojeno zejména s investicemi do 
fixního majetku podniku, neboť  omyl v této sféře mívá vážné důsledky a jeho 
náprava, pokusl je vůbec možná, probíhá v dlouhém časovém horizontu. Proto je 
nutné provádět finanční jištění, které by mělo postr4vat k vyrovnávání výkyvů  a 
k obnovení finanční stability. Toto jištění je zapracováno do struktury a 
vzájeraného vztahu mezi oběžným majetkem a oběžnými aktivy. Nedostatečné 
zabezpečení likvidity je vážnou lirozbou vyplývajíci z eventuálních následků  
podstoupeného rizika. Zohledňováním rizika se tedy proces finančního 
rozhodování mnohem více přibližuje skutečnosti. 

'V praktick6m pfipad by vyj'dfen" zv殖en" a" sn en" bylo nahrazeno kvantitativnimi 
丘daji (odhady), pro n配  vak v tomto struとn6m modelu nejsou poklady. Z'rove五  symbol " ?" 
oznaとuje nejednoznaとnost situace (nejistotu). 

V praktickém případě  by vyjádření „zvýšení" a „snížení" bylo nahrazeno kvantitativními 
(odhady), pro něž však v tomto stručném modelu nejsou poklady. Zároveň  symbol „?" 

označuje nejednoznačnost situace (nejistotu). 
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勲撫麟導  
Izolovan6 posuzovn jednotlivch variant m 乞e pinh喜et pHzmv' vsledky, 

av喜ak pesto n6kdy m e vyvolat obt 乞n druhotn probl6my. K takovm 
okolnostem ve finanとn sffe pat五  nepfim d貢sledky v podob' utopen,ch 
nklad貢いunk cos司a nhklad亡  ob'tovan6 p五leitosti (opportuniり costり [5]. 

Utopen' n'klady jsou pedstavov'ny nAklady, jei byly v minulosti 
vynalo乞eny na z'm6ry, kter6 je vhodn v souasn dobる  radji opustit s ohledem 
na omezen finann zdroje, ne乞  aby se do nich i nad'le vkl言daly pen n 
prostfedky stejn nedosahujici po乞adovan n'vratnosti. Tim se alespoh嵐  steとnる  
ziskaji voln finance pro rozvoj rentabilnj喜i podnikatelsk6 亡  innosti. Jako 
nklady ob'tovan pfileitosti vystupuje teoretick vnos z jinho variantnho 
een vyu乞iti kapit'lu, kter' bylo znemo乞nno navr乞enou a nakonec vybranou 

variantou. Mohlo by se toti三  st't, 乞  e tato jin varianta by monh丘と  elnji vye喜ila 
dan podnikov finann probl6m. 

Vbるrem optimlni finanとni varianty 亡  i nejvhodnji alternativy 
fe喜en vrcholi proces finannho rozhodov'n. Optimln variantou je takova 
varianta, je乞  pi obvykl6m riziku nejl6pe naplhuje uren finann cil. Pi jejim 
vbるru ma nejvznamnj喜i vliv pfinos jednotlivch variant k zisku, k 
podnikovmu cash flow, likvidit atd. Jak jii bylo ovらem uvedeno, vvoj danch 
veliとin nezvisi jenom na aktivit samotnho podniku, ale i na dal§ich finannch 
faktorech, majicich extern charakter a t6乞  p貢sobicich na krit6ria finanとnho 
rozhodov'n. 

Vbるr optim'lni finann varianty nelze v喜ak postavit pouze na exaktnch 
(optimalizaとnch) metod'ch. Rovn 乞  existuji modelov postupy, napf. v p五pad6 
vyuiti rozhodovaci analrzy, kter6 je mo乞n' tak6 M steとn aplikovat. Ka乞dh 
budoucnost je toti nejisth a subjekt rozhodov'n musi vzt na sebe odpovるdnost 
za sprhvn ocenn mo乞nosti, p五le乞itosti a rizik. Proto dobr6 teoretick6 znalosti, 
praktick6 zku§enosti i intuice ve spojen s detailnm rozborem na podklad 
dostupnch informaci jsou pfedpokladem a po三adavkem 丘  sp蘭n6ho finanniho 
rozhodovn. 

Rozhodovaci analza rozliuje dva z'kladn typy posuzov'n: 
glob五ln posuzov'n a 
analytick posuzovhn. 

Oba tyto zp貢soby lze t6乞  uplatnit i v p五pad6 finann rozhodovacich 
とinnosti. V r'mci globhlniho posuzovhni se podle jednotlivch kategori 
hodnocen stanovuje pofad vhodnosti pfislu云nch variant, nap五klad podle 
finanとnch p五nos貢, vedlej喜ich 節  ink立  anebo rizik. Zkuるen finann analytik 
nkdy dokh乞e okamitる  pfimo odhadnout pofad variant a teprve nhsledn pak 
ov'uje sv domn'nky pomoci analytickch sond. 

V r'mci analytick'ho posuzovhni se u ka乞d varianty vytv謎i nhhled na 
kombinaci jejich vhod a nevhod, vedlej喜 ch 丘と  ink i rizik. Subjekt rozhodovhn 
musi zaujmout k mno乞in6 variant stanovisko na z五klad vlastnich, subjektivnch 
hledisek, ov誉em druh● subjekt m 乞e ze stejnch premis odvodit jin z'v6r. Proto 
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je tudi営  op't vhodn' uva乞ovan' nebo navrhovan' f e§en zkonzultovat s 
erudovanm fmannm poradcem, bankovnm expertem 可・  

Navazujici obrAzek 5 M ste亡n' pibliuje aplikaci uvedench postup貢  
(globlnho i analytick6ho posuzovhn) ve finannim rozhodovhn, 
demonstrovanou na selektivnich variant'ch (vb6r mezi dv6ma krhtkodobタmi 
defenzivnimi alternativami). 

je tudíž opět vhodné uvažovaná nebo navrhovaná řešení zkonzultovat s 
erudovaným finančním poradcem, bankovním expertem aj. 

Navazující obrázek 5 částéčně  přibližuje aplikaci uvedených postupů  
(globálního i analytického posuzování) ve finančním rozhodování, 
demonstrovanou na selektivních variantách (výběr mezi dvěma krátkodobými 
defenzivnírai alternativami). 

1lvtick' nosouzen variant v ri nt 
A. GLOBÁLNÍ POSOUZENÍ 
Kritéria 

 

Překlenovací bankovní 
tivěr pr acovnik' ů  

Pa 
' 

Snížení stavu manipulačních Poř. 

Přínosy 
Krátkodobě  pině  řeší 
daný problém 

1.  
Krátkodobá úspora nákladů  je 
negována odstupným 

2 

Vedlejší 
úč nky

Blokuje 
i 

jiné užití úvěru 
(úvěr na zásoby) 

2.  
Varianta s ničím nekoliduje , utopené 
náklady jsou minulostí 

1.  

Rizika 

Nehraje v souvislosti 
s budoucími výdaji 
přílišnou roli, dojde-li 
brzy k příznivému stavu 

1. 

Pokud nastane vbrzku pozitivní 
změna, pak by nedostatek 
kvalifikovaných pracovnki mohl 
představovat značná riziliti 

2.  

Závěr globálního posouzení: úvěr získává dvakrát první pořadí oproti propouštění 
pracovníků, a proto se výběr přiklání na jeho stranu. Jednotlivým kritériím by bylo rovněž 
možno přisuzovat různou váhu. 

B. ANALYTICKÉ POSOUZENÍ 

Výhody 
Okamžité zlepšení toku hotovosti 
umožňuje nerušeně  pokračovat 
v činnosti 

Snížení nákladů  na mzdy a na 
sociální a zdravotní pojištění 

Nevýhody 

Poměrně  nákladné řešení, omezenost 
možné výše celkové zadluženosti, 
vznik závislosti na věřiteli (bance, 
úvěrovém ústavu) 

Výpovědní lhůta, nároky na 
odstupné 

Vedlejší 
účinky 

Odklad nebo opuštění jiných záměrů  
vyžadujících dodatečný cizí kapitál 
(náklady obětované příležitosti) 

Ztráta firiančnich prostředků  
vložených do kvalifikace 
pracovníků  (utopené náklady) 

Rizika propuštění 

• 

Vzniká povinnost platit úrok a splátky 
bez ohledu na budoucí finanční situaci 

Po překonání poklesu prodeje 
budou chybět zkušení pracovníci 

— 	
se již nemusejí 

vrátit a noví budou mit vyšší 
mzdové požadavky 

Závěr analytického posouzení: je-li management podniku zavázán určitými pouty vůči 
zaměstnancům, zvolí raději první variantu. Avšak pokud podnikové vedení pociťuje silněji 
závazky k vlastníkům podniku, bude uvažovat o druhé alternativě, která dává lepší 
vyhlídky na větší výnosy (resp. zachování dividend) do dalších let. 

'- 
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STATE 

S vyu乞itm pfedchozich znalosti se finann rozhodovhn podniku m e 
charakterizovat jako proces urovAn (v予b6ru) optimhln varianty zskvhn 
pen配nch prostedk立  (pen6z), podnikovho kapit'lu a jejich efektivnho 
uplatnn s ohledem na zhkladn finann cile podnikn a s pfihl'dnutm 
k rznm limitujcim (omezujicim) podminkm. 

Pi t6to charakteristice podnikovho finannho rozhodov'n by ovem 
nemly b予t opomenuty nejvznamnj言i typy rozhodovacich situaci, kter se 
v tomto procesu projevuji. V podstat' je lze rozd6lit na: 

kr'tkodob6 finan4n rozhodov'n - operativn rozhodovn, popf. taktick6 
rozhodovhn, 
dlouhodob6 finann rozhodovhn - strategick6 rozhodovhn. 

1.1 KrAtkodob' rozhodov貞ni 

Podnikov finann managei, p五padn6 i vlastnci, museji prb配nる f e喜it a 

rozhodovat nestrou 喜  k自lu krhtkodobj言ich, taktickch e i operativmch proolemu a 
variant. je乞  se vztahuji ke kratkodobemu (obe2nmu) kapitalu a majetKu. 
Krhtkodob6 finann rozhodovan evidentne vychazi z ramce zasaamcn 
strateickch tendenci, resp. rozhodnuti v podniku a je oproti strategick6mu 
rozhodovhn mn riskantn, ponvad乞  se v nem tak vyrazne neprojevuje viiv 

とasu (faktor 6 asu) a rovn6乞  zm6ny vsledku z nj vychazejlcich, jsou snacineji 
realizovateln6 (faktor rizika). 
Mezi kr'tkodob' finanとni rozhodov'ni pedev言im pat: 
. Rozhodov'n o velikosti obるin6ho majetku a zhroveh o velikosti a slo乞en jeho 

jednotlivch 嵐  st. To znamen nap五klad rozhodovn. o , optimln v,i 

pen 乞nch prostfedk貢, o vb6ru rozmanitych torem aratitoaooycn cennycu 
papira, ー  o pohledhvkch, o . optimalizaci , zasob surovin a materiaiu, 
nedokonen vyroby, polotovaru a notovycn vyroぎu. ，ノ．  , ．」 ,，  ノ．  v ハ  

. Rozhodov'n o optim自ln forme kratkodobeho iinancnino Kapnalu jmem), 
jak予m je kupfkladu rozhodovni o moznostech vyuziti oocnoanicn uveru, 
krhtkodobch finannch zaloh Od そザazmk, ? ．興、 rozfl(三翌叩 van讐  
kr'tkodobch finannch rezerv, o vyctatu kratkoctObycfl x omercmcn cenxiycn 
oapir立  (smnky) atd. 

. Rozhodovn o zpsobu ochrany proti rCtznm formam rizika vyplyvajieiflo 
z oohvbu cen, rokovch sazeb, devizovch kursu a pusobicich na flnanciu 
vsledky podniku (finann terminov kontrakty, opem operace, swapove 
operace aj.). 

Finann rozhodovhn kr'tkodob6ho rAzu, jak je vidno, mus vych五zet a je 
tedy siln6 ovliviiovhno dlouhodobm finannm rozhodovhnm. Pidるluje-li 

nfipadn nodnik velkouぬ  st zisku na posileni dlouhodobeho kapitalu, oDvyKle 
mivh oebvtek pen航nch prostedk, nema obti2e se spiacemm smenea ci jipycn 
kr'tkodobch cennch papir立  i zAvazk立  a naopak se potom rozllouuje O 

nejvhodnjim umistるn volnch penz do kr'tkodobch finannich instrument 
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(cennch papir apod.). Opaとn' podnik, kter mhlo zvy喜uje dlouhodob6 jm6n, 
koniv‘ と  asto jako permanentn krtkodob予  dlu乞nk, jemu乞  je nezbytn teba 
vyhled'vat r貢znorod formy kr'tkodob'ho ciziho kapit'lu. 

1.2 Dlouhodob' rozhodov'ni 
Dlouhodob' finann rozhodov'n a jeho pfislu言n6 typy jsou v podstatる  

strategick6ho charakteru, kde je velice nutn' striktn6 respektovat zv らen 
stupe五  rizika a faktor 亡  asu. Toto strategick6 finann rozhodovn toti vznamn 
determinuje finann situaci podniku po dlouh6 obdobi a jeho zm6ny jsou 
obti三nji (s vy諾imi n'klady) uskuteとniteln, neboi se tk' fixniho majetku a 
dlouhodob'ho jm'n. Zkladn strategick' rozhodnuti se proto centralizuji na 
vrcholov' 丘  rovni fi zen (top managementu) podniku a museji b,t schvalovna 
jeho vlastniky. 

Do dlouhodob'ho finanとniho rozhodovAni je mo営n zahrnout: 
Rozhodovn o celkov v 喜i jmn (kapit'lu), kter podnik potebuje mit 
k dispozici v n'vaznosti na pedpokl'danou velikost svho majetku a 
oek'van6 trby. 
Rozhodov'n o finann struktue podnikovho jm'n, rozhodov'n o podlu 
vlastniho a ciziho jmるn. o jejich rzn'ch nodob'ch (nan. akciov kaDitl. 
nerozaeieny zisa, rezervru tonay, ooligace, rozlicne onnkovni uvery a 
podobn). Nutnosti je zde pfihl et k nAklad貢m na pofizen kapit'lu, tzv. 
k cen6 rznch kapit'lovch druh a k finannmu riziku. 
Rozhodovn o skladb' majetku podniku, pedev喜im rozhodovan o podilu 
pen配nich prostfedk心  na celkovm podnikovm majetku, o pom'ru ob航n6ho 
a fixnho majetku. Tak6 v tomto pHpad' je zapotfebi uvaovat nklady na 
po五zen a udriovhn patiとnch majetkovch とh st, rizika platebn 
neschopnosti (insolvence) a dal§i faktory. 
Rozhodov'n o investov'n podnikovho jm'n, rozhodovn o uiit vloench 
pen航nch prostfedk貢. Z'kladem jβ rozhodnuti o finannm anebo vcn6m 
(re'ln6m) investovhn, tj. o investovn (alokace penz) do cennch papir 
(akcii jinch podnik6, r貢znch druh obligaci atd.) と  i do fixniho majetku, 
nebo-li do vcnch slo乞ek podnikovho mijetku. D'le v mezich tohoto 
rozhodovAn se zvauji jednotliv varianty finanniho nebo v6cn'ho 
investovAn a pihli乞enm k pfedpokl'danm kapitlovm vdaj貢m a 
叱ek'vanni finannm efektm (vnosm, pen6乞nm p濁m立m) zam予 len予ch 
investiとnch variant a tak s pfib.l6dnutini k zabezpeovhn potebn6ho 
stupnる  likvidity a tim i k minimalizaci finanniho rizika. 
Rozhodovn o rozdlen disponibilnho zisku (zdannho podnikovho zisku), 
piとem je nutn hlavn zvaovat potebnou vi rezervnch fond貢  a dal馴  
pou乞iti zisku (na vplatu dividend, rozifov'n majetku podniku aj.). U 
nkter6ho typu podniku (pr'vn organizaとn formy podnikn) bvA 
rozhodovni o rozd'len zisku omezeno zkonnmi po乞adavky na obligatorn 
vytv'en rezervniho fondu (akciov spoleとnost, za jist,ch podmnek i 
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spoleとnost s ruとenm omezenm, dru乞stvo), na zp五soby vypl'cen v予nos貢  
z cennch papir貢, zejm6na dividend. To v●raznる  p丘sobi nejenom na pen航n 
prostedky, kter' jsou urovny na rozvoj podniku, nbri tak6 na tr乞n 
hodnotu jeho cennch papir (akcii). 
Rozhodov'n o rozliとnch form喜ch pfevzet a spojov'n podnik, event. o 
zniku podniku formou jeho likvidace. Jedn' se v prv'm pfipad' napfiklad o 
koupi podniku jinm podnikem, koupi podniku jeho vedenm (management 
buy out), o fzi podnik立と  i zalo乞en spoleとn6ho podniku (joint venture). 
Uveden rozhodovn je jednou z nejkomplikovanj喜ich a za亡ast' 
kontroverznich aktivit ve sffe podnikovch financi. Je zaloeno pfedev言im 
na spr'vnm (rehlnm) vyj'den trini hodnoty podniku a na odpov'dnm a 
objektivnm posouzen hospod'fskch efekt貢  vyplvajicich z takovho 
spojen. V jeho prbるhu se do nj mohou promitat i rozdiln ekonomick6 
zjmy podnikovch vlastnik貢  a manaer立. Nるkdy se za t6to situace uplatiiuj 
t 乞  urit' agresivn, nep苗telsk6 transakce - pfikladem je tzv. nepf'telsk' 
pevzeti podniku (akciov6 spoleるnosti), kter' se uskuteMuje p五mou 
nabidkou potencion'lnm majitel貢m (akcionhf亡m) pfes odpor st'vajciho 
managementu (podnikovho vedeni). 

Podnikov' finann rozhodov'n, ai u乞  kr'tkodob6 anebo dlouhodob6 povahy, 
ale takt6乞  finann politika podniku, je rovn z'visl na ekonomickm prostfed, 
v nるm乞  se podnik pohybuje. Toto ekonomick' prosted pfev龍n' tvoH: 

ekonomickh aktivita v rmci oboru, regionu, st'tu a jeji 丘  roveh, tzn. 
konjunktura, deprese, 
finanとn a fiskln politika st'tu, tj. sthtni dotan a celn politika, dahov' 
podminky (velikost a celkov systm podnikovch dan), apod., 

・ z'konnh opatfen st'tu a pravidla regulace, tj. z'kony o prhvnich form'ch 
podnik'n, ekologick●ch podmink'ch podnikn, regulace cen, mezd aj., 
konkurenn prosted, tedy ochrana hospod証sk6 soute, voln vstup na 
trh, monopolizace, kartelov dohody atd., 
podmnky finanniho trhu, tzn. v誉e a pohyb 丘  rokov sazby, nabidka a 
poptAvka po cHouhodob6m a kr自tkodob'm kapit'lu, stabilita mny, mira 
inflace, ale tak6 mo乞nost と  asovho rozlo乞en zisk 6 i pen nch tok, stupe五  
podstupovan6ho rizika apod., 
podmnky zahraninho obchodu a v●voj m'novch kurs貢, nebo-li v予vozn a 
dovozn podminky, podpora 6 i omezovn dovozu a vvozu, devalvace m'ny 
atd., 
situace na trhu pr'ce a poiadavky pracovnik亡, tzn. mzdy, smlouvy aj. 

Podnikov6 finann rozhodov'n, m-li bt kvalifikovan, musi nejen 
respektovat dan6 ekonomick6 prosted, ale musi tak6 pfedvdat jeho budouci 
zmny. TkA to zejmna investinho rozhodovn, kter se oprA o dlouh6dob6 
progn6zy ekonomickch podminek investin る  innosti. 
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2. Formalizovan' metody finanとniho rozhodovhni 
Finann rozhodov'n, co乞  je ostatn' ji乞  zfejm', pati ke slo営itm fi dcim 

proces貢m Ka乞d6,6 rozhodnuti pfedpoklhdh fundovanou znalost ekonomick6 
podstaty 五  zen6ho jevu, jeho souvislosti s jinmi fi zen●mi i nezhvislmi 
veliとinami,, zhodnocen vらech dostupnch informaci, progn6z v予voje a zv'en 
rizik. Samozejmる  zahrnuje i lidsk prvek, kter je na jedn' stran6 nositelem 
zjm6 na zisku a zn' specifick6 mimofinann podminky realizace 
podnikatelskch zhmるr貢  a na stran druh6 je v kone亡n6m d亡sledku tm, kdo 
dobe, popfipad6 喜  patn rozhodne. 

Tyto aspekty a f ada dal首ich faktor6 pこsobi na finann rozhodov五n. 
Existuji ov言em postupy, je乞  jsou pou乞iteln bez ohledu na vるcn obsah podnikan. 
Tkaji se rutinniho zpracov'n vstupnch 丘  daj立  a pfipravy programu (pl自nu, 
nroiektu budoucho jednn. resp. chov'n podniku. 

tJcetmctvi sice pos1ytuje nnancmmu managerovi jennax uaaje 
momentlnho typu - pohledAvky, z'vazky, pen 乞n hotovost a jednak 
kumulovan hodnoty - pjmy, vdaje, n'klady, vnosy, av喜ak absolutn finann 
veliとiny maji jednotliv malou vypovdaci schophost. PohledAvky lze kvalifikovat 
jako vysok6 jenom relativn, nap五klad vzhledem k objemu prodeje vrobk. 
Podnikov finann situace je dhna mozaikou znaとn6ho potu vzjemn 
provAzanch polo乞ek a zachycench v配  etnch vkazech' (rozyha, vsledovka 
aj.). Pro jejich sledovn, vyhodnocovn a stanovov'n budoucich rovn se zde 
uplathuji urit6 formalizovan metody finannho rozhodovhn jimii jsou: 

finanとni anal,za coby hlavn formalizovanh metoda, kter' porovnhva 
司  i喜tるn6 (,,nam6fen'') nebo naprojektovan6 finann (ekonomick') hodnoty 
navzjem. Souとasn jsou jeji vsledky nutnmi vstupy pro aplikaci nhsledn 
uvedench technik. 
finanとni plAnovAni, kter6 vyu乞ivh ukazatele z finann anal'zy a promit自  
budouci finann stavy do p五slun予ch finannch dokument6, jimi営  jsou 
finann plan a z nj posl6ze vych'zejici rozhodujici agreghty finannch 
vkaz ー  rozvaha, vsledovka, vkaz o pen nch tocich (cash flow). Do nich 
se toti tak promitne p五らti podnikov' finann situace. Finann pl'n se 
v podniku dale rozpracovhv' do soustavy rozpoとt (budgets) zaji§fujicich 
vztahy k fmannmu a nhkladov6mu 配  etnictv. Finann rozhodovan se 
sna乞i ex ante projektovat tuto budouci realitu, a proto ve sv6m r'mci 
sestavuje tento pl'n. Jakkoliv nov parcihlni finann rozhodnuti se pot' 
musi posuzovat v jeho kontextu, to znamen: 

o jestli rozhodnuti zaji§fuje napinるn urとenho pl'nu a tedy pl五n 
nemn (nemodifikuje), 

o zda rozhodnuti vyvolhvh zm'nu pl'nu (nkdy se dokonce projevuje 
f et'zov reakce) a tud乞  nezbytnost dalich finannch rozhodnuti 
(opaten) a prav plhnu. 
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finanとni kontrola, jejim乞 6 kolem je db't na provhd6n finannho plhnu a 
poskytovat zp6tnou vazbu tak, aby se plhn mohl pru乞n pfizpsobovat 
m6ncim se trnim (ekononuckfm) pom'rm. Finann kontrolu je teba 
odli喜ovat od finann anal,zy, a n 乞  nen identickh, neboi sama rovn 
disponuje ur亡itmi formalizovanmi metodami zalo乞enmi na rozpoとtech a 
finannch v●kazech pro forma. Zhrove五  umo三huje motivovat odpov6dn6 
pracovnky na pinn vymezen●ch finannch krit6rii. 
finanさni modelov貞ni, kter6 je zaloieno na tvorb6 simula6nich finannch 
model立  dovolujicich promitat jednotlivh rozhodnuti do komplexnich relaci 
(vazeb) mezi aktivy a pasivy; pjmy a vdaji; tr乞by, nklady a zisky;丘  v'rem 
a 6 roky; ziskem a danmi apod. K tomu vede aplikace metod finann 
anal'zy, finanniho pl'novhn a finann kontroly pro podminky vpo亡etn 
techni珂［1]. 

V mana乞ersk6 praxi podnikatelskch jednotek se neusthle projevuje snaha a 
zv喜en efektivnosti finannho fi zen a rozhodovhn. Nezbytnou podminkou pro 
jeho zkvalitn6n je pochopen a vyu乞iv'n vsledk finannch analz a ostatnch 
formalizovanch metod, je三  koriguji rozhodnuti o zhodnocen nebo 
znehodnocovn podnikov'ho jmn. 
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