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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá tématem finanční analýza a řízení oběžných aktiv. Finanční 

analýza je velice důležitá pro podniky, neboť zjistí silné a slabé stránky podniku a zároveň 

navrhne řešení pro budoucí vývoj firmy. Pro správné řízení je také velice důležitá velikost 

oběžných aktiv.  

V mé bakalářské práci se nejdříve věnuji přiblížení pojmu finanční analýza, dále rozvaze, 

výkazu zisku a ztráty a cash flow, neboť to jsou účetní výkazy, z kterých analýza vychází. 

Poté jsou popsány hlavní ukazatelé likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Dalo by se 

říct, že druhou část práce tvoří oběžná aktiva. Opět je vysvětlen nejdříve pojem oběžná aktiva 

a poté jednotlivé řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředku a zcela jistě také optimální 

výše oběžných aktiv. Úplně na závěr je uveden způsob financování oběžných aktiv. 

 

Klíčová slova: finanční analýza; likvidita; oběžná aktiva; řízení zásob; kapitálová potřeba 

 

 

 

ABSTRACT  

This bachelor work deals with financial analysis and management of current assets. Financial 

analysis is very important for businesses as it finds strengths and weaknesses and also propose 

solutions for the future development of the company. For correct management is also very 

important size of current assets.  

In my bachelor work I deal first with the approach of the concept of financial analysis, as well 

as balance sheet, profit and loss and cash flow as to the financial statements from which the 

analysis is based. After describing the main indicators of liquidity, profitability, activity and 

debt. You could say that the second part consists of current assets. Again, it is first explained 

the concept of current assets, then the individual inventory management, accounts receivable, 

cash and surely also the optimal amount of current assets. At the very end shows how to 

finance current assets. 

 

Keywords: financial analysis; liquidity; current assets; inventory management; capital need  
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ÚVOD 

 

Výraz finanční analýza vychází z amerického výrazu „financial analysis“ v češtině někdy 

překládané jako bilanční analýza. Hlavním úkolem finanční analýzy je určit finanční zdraví 

podniku a popřípadě navrhnout řešení nápravy. Tato analýza tedy hledá silné a slabé stránky 

podniku. Je propojena s finančním účetnictvím, neboť informace poskytnuté pro analýzu 

vychází z rozvahy podniku, výkazu zisku a ztráty a také z cash flow. Finanční analýza se 

provádí pomocí různých ukazatelů. Nejznámějšími ukazateli jsou ukazatel likvidity a 

rentability. Protože nám likvidita poukazuje na schopnost podniku dostát svým závazkům, je 

zájem každého podniku, aby dosáhl dlouhodobé likvidity. Aby investoři měli zájem vkládat 

své prostředky do podnikání, je pro ně důležitý ukazatel rentability neboli výnosnost. Čím je 

rentabilita vyšší, tím jsou investoři více motivováni. Finanční analýza by měla být součástí 

jakéhokoliv podniku. Každý podnik by se měl o ni opírat při finančním rozhodování. Je také 

důležitá pro investory, kteří si pomocí ní můžou udělat lepší obraz o podniku. 

Spolu s finanční analýzou určitě souvisí oběžná aktiva a jejich řízení. Aktiva jsou důležitou 

součástí každého podniku, aby mohl plynule fungovat, potřebuje správně řídit zvláště oběžná 

aktiva. Ty mění svou podobu, nijak se neopotřebovávají, ale naopak se spotřebovávají. 

Většinou jsou v rozvaze členěná také podle likvidností. Nejméně likvidní jsou pro podnik 

zásoby, na ty by si měl podnik dávat pozor a jejich řízení věnovat pozornost. I když jsou 

peněžní prostředky nejlépe přeměnitelné na peníze, jejich řízení by podnik neměl zanedbávat. 

Každý podnik by měl vědět optimální velikost oběžných aktiv a způsoby jejich financování.  

Ve své bakalářské práci se v první kapitole zabývám finanční analýzou, zejména jejím 

členěním a informacím z kterých vychází. Tyto informace jsou také blíže popsány. Jelikož 

existuje mnoho ukazatelů finanční analýzy, zahrnula jsem je do druhé kapitoly. Ta tedy 

pojednává o různých metodách, jak vypočíst tuto analýzu. Cílem třetí kapitoly je, blíže Vám 

vysvětli pojem oběžná aktiva. Do kterých spadá řízení zásob, pohledávek a krátkodobých 

finančních prostředků, což jsou složky oběžných aktiv. Samozřejmě podnik musí vědět 

i celkovou optimální výši oběžných aktiv pro správné řízení podniku. Proto jsem toto téma 

zahrnula do čtvrté samostatné kapitoly. A na závěr v poslední kapitole jsou vypsány způsoby 

financování těchto aktiv. 
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Hlavním cílem mé bakalářské práce je stručně popsat metody a nástroje finanční analýzy, 

poté popsat metody řízení oběžného majetku. Z tohoto řízení určit potřebnou výši oběžných 

aktiv, čím jsou tato aktiva financována a navrhnout způsob financování oběžných aktiv.   
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1. FINANČNÍ ANALÝZA 

Pojem finanční analýza nemá pouze jednu definici, ale existuje jich celá řada. Finanční 

analýza poskytuje rozsáhlé zhodnocení situace podniku po finanční stránce. Zjišťuje, zda je 

podnik ziskový, zda má dobrou kapitálovou strukturu, zda správně využívá svých aktiv nebo 

například zda je dostatečně likvidní. Pod pojmem likvidní si můžeme představit schopnost 

podniku včas splácet své závazky. [3] 

Další definice podle Josefa Mrkvičky a P. Koláře říká, že: „Finanční analýza je chápána jako 

rozbor finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo i celého státu. Finanční 

analýza interpretuje finanční informace při posouzení výkonnosti a perspektivy“. [4] 

František Kalouda zase ve své publikaci uvádí definici následující. Finanční analýza je 

diagnostická složka systému finančního řízení podniku. A její význam spočívá v tom, že 

s využitím definovaných i přísně specifických metod zpracování získaných výchozích 

vstupních údajů rozšiřuje jejich vypovídací schopnost [2] 

Podle mého názoru nejvýstižnější definice je asi ta, která říká, že finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena zejména v účetních výkazech. 

Finanční analýza obsahuje jak zhodnocení minulosti podniku, tak jeho současnost, ale 

zejména odhaduje budoucí vývoj podniku. Na výsledcích této analýzy je založeno finanční 

řízení podniku, jelikož nám poskytuje informace o tom, kam podnik došel v jednotlivých 

oblastech, zda se mu podařilo splnit jeho předpoklady, nebo naopak, kde došlo k situaci, 

kterou nečekal. Dosahování finanční stability patří k základním cílům finančního řízení 

podniku.  

Pro management, akcionáře, věřitele a další externí uživatelé je finanční analýza důležitá. 

Finanční analýzu provádíme často také v té nejjednodušší úrovni, v rodině. Každá zájmová 

skupina dává přednost jiným informacím, proto je velmi důležité zvážit, pro koho je analýza 

zpracovávána. Akcionáři se zajímají o výnosnost akcií, dodavatelé bude zajímat schopnost 

splatit včas fakturu za zboží, nebo také možnost dlouhodobých trvalých obchodních kontaktů. 

Kvalita a dochvilnost dodávek bude zajímat na druhé straně odběratelé, důležitá je také pro 

zaměstnance, kteří se budou zajímat o zachování pracovních míst.  
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Obr. 1 Uživatelé finanční analýzy [9] 

Jak vidíme na obrázku 1, musí všichni uživatelé před zpracováním analýzy jasně formulovat 

cíle, ke kterým chtějí dospět. Poté volíme takovou metodu, která nejvíce odpovídá z hlediska 

časové náročnosti a z hlediska finanční náročnosti. Dále se už postup rozchází podle skupiny, 

pro kterou se finanční analýza zpracovává. Management sleduje platební schopnost podniku, 

zkoumá strukturu zdrojů a finanční nezávislost podniku z hlediska provozní analýzy. Také je 

pro něj velmi důležité sledovat ziskovost, neboť se zodpovídá vlastníkům firmy. V neposlední 

řadě sleduje také likviditu podniku, která rozhoduje o realizaci obchodně-úvěrové politiky 

s věřiteli nebo dodavateli.  

Vlastníci si ověřují, zda jsou jejich prostředky, které investovali, řádně využívány a 

zhodnocovány. Jejich základním cílem je maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu. 

Zajímá je vývoj ukazatelů ziskovosti, tržních ukazatelů a peněžní toky vzhledem 

k dlouhodobým závazkům. Vlastník je zainteresovaný především na výnosech. 

Hlavní zájem věřitelů bude zaměřen na likviditu obchodních partnerů a jejich schopnost 

splácet své závazky. Tvorba finančních prostředků a stabilita jejich toků je také důležitá 

schopnost podniku. [9] 
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1.1. Členění finanční analýzy 

Finanční analýzu lze členit podle různých hledisek. Podle objektu zkoumání může byt 

rozdělena na: 

 mezinárodní, 

 národního hospodářství, 

 odvětví, 

 podniku. 

Mezinárodní analýzu provádějí specializované instituce, které se zabývají hodnocením 

podniku. Toto hodnocení je většinou získáváno průběžně, nevýhodnou je ovšem značné 

zpoždění, které se může pohybovat okolo dvou let. Může se jednat o hodnocení země, měst, 

větších podniků nebo různých finančních institucí.  

Analýza národního hospodářství je vypracovávaná specializovanými institucemi nebo 

různými organizačními složkami společnosti. Tyto složky obvykle přebírají vypracované 

analýzy do svých podniků. Poskytují informace, které prezentují vnější prostředí firmy, jako 

je třeba ekonomický růst, míra inflace, míra nezaměstnanosti. 

Odvětvím se rozumí skupina subjektů, které jsou si podobné z nějakého hlediska. Tato 

analýza je důležitá pro srovnávání podniků navzájem, bohužel tyto informace jsou počítány 

především pro firmy s větším počtem zaměstnanců, alespoň nad 100 zaměstnanců. Malé 

firmy můžou použít pro srovnání služby Českého statistického úřadu. Analýza odvětví může 

také definovat stav nasycenosti jak domácího, tak zahraničního trhu a investiční náročnost. 

Analýza podniku je prováděná s určitým cílem, ke kterému chce podnik dospět. Tato analýza 

se zabývá stavem podniku a jeho vývojem. Provádí se jak analýza kvalitativní, která 

nevychází z finančních informací podniku a zjišťuje například kvalitu managementu a úroveň 

řízení. Tak analýza kvantitativní, která naopak vychází z účetních výkazů daného podniku. 

Tuto analýzu si dále v této práci postupně probereme. [9] 

Další členění finanční analýzy je členění na externí a interní.  

 Externí analýza vychází ze zveřejňovaných finančních a zejména účetních informací. 

 Interní analýza je považována za rozbor hospodaření podniku, k dispozici jsou veškeré 

údaje z informačního systému podniku.[4] 
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Kdybychom měli brát časové rozdělení analýzy, setkáme se s pojmy jako je ex post a ex ante. 

Analýza ex post je založena na datech, které jsme získali z minulosti. Kdežto analýza ex ante 

je opakem této analýzy, a její zaměření je do budoucnosti. Snaží se zhodnotit součastnou 

situaci podniku a předpokládat jak se bude v nejbližších letech vyvíjet. [10] 

1.2. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby finanční analýza byla dobře zpracována a dosáhla pravdivých výsledků, je zapotřebí 

získat kvalitní a komplexní informace. Účetní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz cash flow, účetní závěrka, představují základní zdroje dat potřebné pro zpracování 

kvalitní finanční analýzy.  

Informační zdroje pro finanční analýzu můžeme také dělit na interní a externí. Interní 

informace jsou zpravidla dostupné pro pracovníky společnosti, nebo analytika, kterého si 

podnik pro tyto účely najme. Jedná se zejména o výkazy, které jsem zmínila již v předchozím 

odstavci. 

Externí zdroje představují data, která jsou veřejně přístupná a proto má analytik obtížnější 

situaci se zpracováním těchto dat. Data bývají neúplná nebo agregovaná, proto výsledná 

analýza nemusí vždy vytvářet pravdivé závěry. [3] 

1.2.1. Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který nám dává přehled o majetku na straně aktiv a jeho zdrojů 

krytí na straně pasiv a to vždy k určitému datu. Na obrázku 2 můžeme vidět, jak taková 

rozvaha vypadá. 

 

Obr. 2 Rozvaha [2] 
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Aktiva 

Aktiva podniku představují majetkovou strukturu. Základním hlediskem členění aktiv je doba 

jejich upotřebitelnosti, popřípadě schopnost je převést na peněžní prostředky, z kterých lze 

uhradit splatné závazky. 

Podrobné členění vidíme na obrázku rozvahy. Dlouhodobý majetek tedy můžeme rozdělit na 

hmotný, nehmotný a finanční. Doba použitelnosti u dlouhodobého majetku je delší než jeden 

rok a jeho opotřebení se vyjádří ve formě odpisů, které se zobrazí v nákladech podniku.  

U krátkodobého majetku neboli oběžných aktiv, lze předpokládat jejich přeměna na peněžní 

prostředky do jednoho roku. Do oběžných aktiv řadíme zásoby, pohledávky, jak 

dlouhodobého, tak krátkodobého charakteru a finanční majetek. 

Do ostatních aktiv spadá časové rozlišení a dohadné účty aktivní. Tyto položky představují 

malý podíl na celkových aktivech, proto se jejich změny většinou neprojeví na chodu 

podniku. [9] 

Pasiva 

Pasiva podniku přestavuju zdroj financování podniku. Strana pasiv je členěna podle 

vlastnictví zdrojů krytí majetku a to na zdroje vlastní a zdroje cizí. 

Vlastní zdroj financování podniku představuje vlastní kapitál. Ten je tvořen základním 

kapitálem, kapitálovými fondy, fondy ze zisku a hospodářským výsledkem. Základním 

kapitálem se rozumí peněžní a nepeněžní vklady společníků do podniku. Kapitálové fondy 

přestavují kapitál získaný z vnějšku, nejedná se však o cizí kapitál. Spadá sem například 

emisní ážio (rozdíl mezi tržní a nominální hodnotu akcií), dary, dotace, anebo jsou také 

tvořeny z vkladů společníku nezvyšující základní kapitál. Fondy ze zisku, jak už napovídá 

název, jsou tvořeny interně ze zisku. Hospodářský výsledek může být z minulých let, nebo 

hospodářský výsledek běžného účetního období. A jedná se o zisk, který podnik nepoužil do 

fondů nebo na výplatu podílu ze zisku a tudíž je převáděn do dalšího období. 

Do cizích zdrojů zahrnujeme rezervy, závazky jak dlouhodobé tak i ty krátkodobé a 

v neposlední řadě také bankovní úvěry. Jedná se tedy o dluhy podniku, které musí být 

v určitém časovém okamžiku uhrazeny. Rezervy můžeme rozdělit na zákonné a ostatní. Jedná 

se o peněžní prostředky, které bude muset podnik v budoucnu čerpat. Závazky se dělí podle 

splatnosti, je-li závazek delší než jeden rok, je to závazek dlouhodobého charakteru, na 
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druhou stranu závazek kratší než jeden rok je závazek krátkodobý. Do bankovních úvěrů a 

vypomoci patří nejen úvěry poskytnuté bankami, ale také výpomoci poskytnuté jinými 

osobami. Stejně jako byla ostatní aktiva, existují také ostatní pasiva, do kterých spadají výdaje 

a výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. [3] 

1.2.2. Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz přestavuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření. Výnos si 

můžeme přestavit jako vystavenou fakturu. Jde tedy o došlé peněžní prostředky bez ohledu na 

to, zda byly v tomto období inkasovány. Náklad je na druhou stranu došlá faktura, tedy 

vynaložené peněžní prostředky, které nebyly ještě zaplaceny. Hospodářský výsledek tedy 

představuje rozdíl mezí náklady a výnosy. Podle výše nákladů a výnosů můžeme mít zisk či 

ztrátu. Jsou li náklady vyšší, pro podnik to znamená ztrátu, a naopak, jsou-li výnosy vyšší, 

jedná se o zisk. Náklady a výnosy jsou v tomto výkazu rozděleny na provozní, finanční a 

mimořádné, podle toho také dělíme hospodářský výsledek na provozní, finanční, mimořádný 

rozdílem příslušných nákladů a výnosů. Hospodářský výsledek můžeme mít také finanční, za 

běžnou činnost, za účetní období nebo HV před zdaněním. [3] 

1.2.3. Cash flow 

V tomto výkazu porovnáváme výdaje a příjmy peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

Peníze v hotovosti, ceniny a peníze na účtu jsou vyjádřením peněžních prostředků, kdežto 

krátkodobý likvidní majetek se považuje za peněžní ekvivalent. Výkaz můžeme rozdělit na tři 

části, provozní činnost, investiční činnost a finanční činnosti. Výkaz cash flow nám dává 

přehled o struktuře finančních zdrojů podniku a o výsledku rozhodování podniku. Dává nám 

také informace o vztahu finančních zdrojů z vlastní činnosti k ostatním finančním zdrojům. 

[9] 

Všechny dosud vyjmenované účetní výkazy spolu navzájem souvisí, jak je ukázáno na 

obrázku 3.  
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Obr. 3 Provázanost účetních výkazů [9] 

Hlavní osou tohoto systému provázanosti je rozvaha, která nám dává přehled o majetkové 

struktuře a zdrojů krytí. V rozvaze je hospodářský výsledek, který je převzat z výkazu zisku a 

ztráty a je rozdílem mezi náklady a výnosy, jak už bylo zmíněno. Z druhé strany na aktivech 

máme peníze, které jsou rozdílem mezi počátečním a konečným stavem peněžních prostředků 

ve výkaze cash flow. [3] 

 

Shrnutí: V rámci této kapitoly jsme se dozvěděli, jak definují různé literatury finanční 

analýzu. Že finanční analýza je nástroj finančního řízení podniku, že finanční analýza pomocí 

zdrojů, čímž se myslí rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, dokáže určit budoucnost, 

současnost i minulost podniku. Pokud se člověk rozhodne podnikat, měl by určitě finanční 

analýzu ovládat, neboť mu zjistí celkový pohled na to, jak si vede, v čem se mu moc nedaří a 

může mu pomoc v budoucím vývoji podniku. Finanční analýzu můžeme také dělit podle 

různých hledisek. Podle objektu zkoumání je např. rozdělena na mezinárodní, nadnárodní, 

analýza porovnávající podniky a samozřejmě analýza podniku, které je tato práce věnována. 

Dále může být rozdělena na interní a externí podle zdrojů, které používáme. Nejpoužívanější 

zdroj informací je rozvaha, jak už bylo zmíněno. Každý podnikatel by měl rozvaze rozumět a 

vyznat se v ní. Aktiva mu dávají přehled o stavu jeho majetku, může v ní zjistit, jak velké 

zásoby se mu vážou v podnikání nebo kolik má pohledávek, jak už k odběratelům, tak třeba k 

zaměstnancům. Pasiva jsou také významné, jelikož poskytují náhled na to, z čeho je jeho 

majetek krytý. Podnikatel by si měl hlídat jak moc je zadlužený, tedy kolik financí čerpá 

z cizích zdrojů. Závěr této kapitoly je věnován provázaností zdrojů finanční analýzy. 
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2. METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Přístupy k finanční analýze můžeme rozdělit na dva základní, a to na fundamentální 

(kvalitativní) analýzu a na technickou (kvalitativní) analýzu. Fundamentální analýza se 

neopírá o algoritmizované postupy, ale je založena na zkušenostech analytiků, jejich 

znalostech ekonomických a mimoekonomických jevů a také na jejich odhadech.  

Technická analýza využívá ke zpracování ekonomických dat a k následnému posouzení 

výsledků matematické, statistické a další metody. Tyto metody využívá ke zpracování 

základních ukazatelů. [10] 

Ukazatelé se nejčastěji dělí na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. Ty si postupně 

vysvětlíme. 

2.1. Absolutní ukazatelé 

Tato metoda vychází ze základních účetních výkazů a z jejich přímého posuzování. Můžeme 

ji rozdělit na analýzu horizontální a vertikální. Horizontální analýza neboli analýza trendů, 

používá pro získávání dat nejčastěji účetní výkazy, popřípadě výroční zprávy. Sleduje po 

řádcích neboli horizontálně, změny jednotlivých položek ve výkazech. Abychom dostali 

dostatečnou vypovídací schopnost této metody, musíme mít k dispozici přiměřeně dlouhou 

časovou řadu údajů, obvykle 3 až 10 let.  

Vertikální analýza neboli procentní rozbor postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, 

proto dostala název vertikální. Její metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých položek výkazů 

jako procentuální podíl. Za základ, tedy 100%, se většinou bere z výkazu zisku a ztráty 

velikost tržeb a v rozvaze celková aktiva. Procentní analýza se často používá pro srovnání 

časových vývojových trendů v podniku za více let a také pro srovnání s jinými firmami nebo 

s oborovými průměry.[10] 

2.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatelé patří: čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky, nebo čistý peněžně - pohledávkový finanční fond.[10] 

Velikost čistého pracovního kapitálu je důležitá pro stanovení platební schopnosti podniku. Je 

nejčastěji užívaným ukazatelem a jeho výše se vypočte rozdílem celkových oběžných aktiv od 

celkových krátkodobých závazků. Aby byl podnik likvidní, musí mít přebytek likvidních 
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aktiv nad krátkodobými zdroji. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím vyšší by měla být 

schopnost podniku hradit své závazky. Představuje také pro podnik jistotu, že kdyby ho 

potkala nepříznivá událost, může díky čistému pracovnímu kapitálu pokračovat ve svých 

aktivitách. Na obrázku 4 můžeme vidět postavení čistého pracovního kapitálu v rozvaze. Je to 

tedy ta část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem.[3], [10] 

Řízení pracovního kapitálu se zaměřuje na udržování rovnováhy mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky tak, aby náklady na tato aktiva byly na minimální přijatelné úrovni. 

Důležitý aspekt při řízení pracovního kapitálu je skutečnost, že krátkodobé závazky musí růst 

s oběžnými aktivy ve stejném tempu, tím budou bezpečnostní rezervy zachovány. [11] 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐵ĚŽ𝑁Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 − 𝐾𝑅Á𝑇𝐾𝑂𝐷𝑂𝐵É 𝑍Á𝑉𝐴𝑍𝐾𝑌 (1) 

Obr. 4 Čistý pracovní kapitál [3] 

 

PŘÍKLAD: Pro lepší pochopení ČPK, bychom si uvedli konkrétní příklad. Jedná se o 

společnost XY, která se zabývá zejména výrobou, nákupem a prodejme drobných kovových a 

plastových výrobků, včetně povrchových úprav. Příklad vychází z rozvahy společnosti, kterou 

najdeme v příloze 1. [16] 
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Tab. 1 Výpočet ČPK [v tis.Kč] 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Zásoby 36 354 41 253 36 210 39 851 

Dlouhodobé pohledávky 5 926 4 867 8 699 8 981 

Krátkodobé pohledávky 24 661 23 939 24 393 29 702 

Finanční majetek 19 566 6 990 4 995 5 258 

OBĚŽNÁ AKTIVA 86 507 77 049 74 297 83 792 

Krátkodobé závazky 15 337 21 054 16 985 23 187 

Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 15 337 21 054 16 985 23 187 

ČPK 71 170 55 995 57 312 60 605 

 

Pomocí vzorce 1 jsme vypočetli velikost ČPK. V tabulce 1 vidíme, že velikost ČPK se nijak 

dramaticky nemění. Jeho hodnota je kladná, což znamená, že část oběžných aktiv je krytá 

dlouhodobým kapitálem. V našem případě podnik nemá žádné dlouhodobé závazky, proto je 

ČPK krytý výhradě z vlastního kapitálu, až na rok 2012, kdy je malá část krytá 

z dlouhodobých závazků, jak je vidět v rozvaze, která je přílohou 1. Aby byl podnik likvidní, 

musí mít dostatek ČPK na pokrytí svých krátkodobých závazků nebo případných poruch. 

V příkladu vidíme, že podnik má ve všech letech téměř dvojnásobný ČPK než krátkodobých 

závazků. Tzn. že výborně zvládá krýt své závazky.  

 

Čisté pohotové prostředky jsou určeny pro zjištění okamžité likvidity. Počítají se jako rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Abychom dosáhli 

nejvyššího stupně likvidity, tak do pohotových peněžních prostředků zahrneme pouze 

hotovost v pokladně a peníze na běžném účtu. Daly by se tam také zahrnout cenné papíry a 

termínované vklady, neboť ve fungujícím kapitálovém trhu jsou rychle přeměněné na peníze. 

[3] 

Střední cestu mezi již oběma zmíněnými ukazateli představuje čistý peněžně-pohledávkový 

finanční fond. Při výpočtu se nejprve musí upravit oběžná aktiva a to jejich snížením o zásoby 

nebo i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se následně odečtou krátkodobé 

závazky. [10] 
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Ke zhodnocení schopnosti podniku splácet své závazky v konkrétním čase slouží čisté 

pohotové prostředky a čisté peněžně-pohledávkové prostředky. Riziko financování nám 

sděluje ukazatel čistého pracovního kapitálu. [5] 

2.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Asi základním nástrojem finanční analýzy je tato analýza, která je stanovena pomocí výkazů 

finančního účetnictví. Jedná se asi o nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu, neboť umožňuje 

získat rychlou a nenákladnou představu o finanční situaci podniku. Jedná se především o 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Určitě existují ještě další ukazatelé, ale 

pro tuto práci bychom si rozebrali jen ukazatelé zmíněné výše. [10] 

2.3.1. Ukazatelé rentability 

Kdybychom měli použít jiný výraz, mohli bychom říci, že je jedná o výnosnost vloženého 

kapitálu. Rentabilita nám ukazuje schopnost podniku dosahovat zisku za použití 

investovaného kapitálu. Hlavním zdrojem pro tyto ukazatelé je výkaz zisku a ztrát, ale také i 

rozvaha. V čitateli pro ukazatelé rentability máme vždy zastoupený zisk, ve jmenovateli se 

většinou jedná o nějaký druh kapitálu, respektive tržeb. Asi nejvíce tyto ukazatelé budou 

zajímat akcionáře a investory, neboť slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

Ukazatelů rentability je určitě celá řada, ale v praxi jsou ke zjištění rentability používány 

nejvíce tyto ukazatelé [9] 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA), 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), 

 ukazatel rentability tržeb (ROS), 

 ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE). 

Zkratky uvedené v závorkách představují počáteční písmena výrazu uvedeného v anglickém 

jazyce. 

2.3.2. Ukazatelé likvidity 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku splácet své závazky. V této kapitole bychom si 

měli vysvětlit rozdíl mezi pojmy, likvidita, likvidnost a solventnost. Likvidita jak už bylo 

zmíněno, je schopnost podniku dostát svým závazkům. Kdežto likvidností se označuje 

schopnost majetkových složek se rychle a bez větších ztrát přeměnit na peněžní prostředky. 

Solventnost úzce souvisí s pojmem likvidita a znamená připravenost podniku hradit své 
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závazky v čas, tedy v době, kdy nastala jejich splatnost. Jinými slovy by se dalo říci, že 

podmínkou solventnosti je likvidita. [5] 

V čitateli tohoto ukazatele najdeme to, čím je možno platit a ve jmenovateli to, co je nutno 

zaplatit. Je rozdělena podle likvidnosti položek, které jsou dosazovány do čitatele. Jedná se o 

nejlikvidnější položky podniku, tedy části aktiv. Aby byl podnik schopen dostát svým 

závazkům, bude pro něj z hlediska finanční rovnováhy likvidita velice důležitá. Ale nesmíme 

zapomínat na to, že příliš vysoká likvidita nemusí značit nic dobrého. Pro podnik by to mohlo 

znamenat, že jeho finanční prostředky jsou vázány v aktivech a tudíž nepracují ve prospěch 

zhodnocování finančních prostředků. 

Dělení likvidity: 

 okamžitá likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 běžná likvidita. 

Likvidita okamžitá bývá také označována jako likvidita 1. stupně nebo anglickým názvem 

cash ratio. Ve zlomku najdeme v čitateli pohotové platební prostředky, které jsou v některých 

literaturách též označovány jako finanční majetek a ve jmenovateli okamžitě splatné závazky. 

Jako finanční majetek jsou označovány nejlikvidnější položky rozvahy a to, peníze na běžném 

učtu, na jiných účtech, peníze v pokladně či obchodovatelné cenné papíry, nebo šeky. Do 

okamžitě splatných závazků, můžeme zahrnout také různé bankovní úvěry či krátkodobé 

finanční výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně. Doporučené hodnoty pro 

okamžitou likviditu by se měly pohybovat kolem 1. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je 

tato hranice ale daleko nižší, a to 0,2. Tato hranice je však z psychologického hlediska 

označována za kritickou.[9] 

Likvidita 2. stupně, anglicky acid test, pro nás likvidita pohotová. V literatuře se můžeme 

setkat se dvěma podobami čitatele. Někde se uvádí v čitateli oběžná aktiva, od kterých jsou 

odečtené zásoby, jinde najdeme čitatel v podobě finančního majetku, ke kterému jsou přidány 

pohledávky. Výsledek ale bude vždy stejný. Do jmenovatele budeme dosazovat krátkodobé 

závazky. Pro zachování likvidity podniku by hodnota ukazatele likvidity druhého stupně 

neměla klesnout pod hodnotu 1. Měla by se pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. [5], [10] 

Běžná likvidita je v literatuře označována jako likvidita 3. stupně, nebo také current ratio. 

Tato likvidita nám poskytuje náhled na to, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 
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závazky. Ve vzorci, jak už víme z předchozí věty, budou v čitateli oběžná aktiva a ve 

jmenovateli krátkodobé závazky. Zjednodušeně by se dalo říci, že tento ukazatel vyjadřuje, 

jaká by byla schopnost podniku zaplatit svým věřitelům, kdyby proměnil veškerá aktiva na 

hotovost. Hodnota této likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Dalo by se říci, že 

čím vyšší je tato hodnota, tím lepší bude zachování platební schopnosti podniku. Tento 

ukazatel však někdy poskytuje zkreslené výsledy, neboť například nepřihlíží ke struktuře 

oběžných aktiv z hlediska likvidností, nebo nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků 

z hlediska doby splatnosti.[9] 

 

PŘÍKLAD: U společnosti XY si vypočteme příklad na všechny 3 likvidity, pro lepší 

pochopení teorie. Údaje pro výpočty nalezneme v rozvaze, která je přílohou 1. [16] 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑜𝑘𝑎𝑚 ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2) 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 +𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (3) 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (4) 

 

Tab 2. Výpočet likvidit [v tis.Kč] 

Rok 2009 2010 2011 2012 

krátkodobý finanční majetek 19 566 6 990 4 995 5 258 

pohledávky 30 587 28 806 33 092 38 683 

oběžná aktiva 86507 77049 74297 83792 

krátkodobé závazky 15 337 21 054 16 985 23 187 

běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 

OKAMŽITÁ likvidita 1,28 0,33 0,29 0,23 

POHOTOVÁ likvidita 3,27 1,70 2,24 1,90 

BĚŽNÁ likvidita 5,64 3,66 4,37 3,61 
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Obr. 5 Graf likvidit 

 

Na obrázku 5 můžeme vidět průběh jednotlivých likvidit a z tabulky 2 můžeme vyhodnotit, jak 

na tom podnik je z pohledu splácení svých závazků. Vzhledem k doporučeným hodnotám 

z literatur, jsou hodnoty, okamžité, pohotové a především běžné likvidity, vysoké.  

Kdybychom se řídili podle ministerstva průmyslu a obchodu, podnik by kritéria okamžité 

likvidity splňoval, až na rok 2009, kdy jeho likvidita překročila hranici 1. Vyšší hodnoty 

likvidity znamenají lepší schopnost platit své závazky. Ale na druhou stranu by tyto hodnoty 

neměly být moc vysoké. 

Běžná likvidita vychází nad všechny doporučené hodnoty, což může znamenat, že podnik váže 

zbytečně moc oběžných aktiv. Tento ukazatel má nejmenší vypovídací schopnost. Likvidita je 

extrémně vysoká, neboť nepřihlíží např. na to, že podnik má vysoké krátkodobé pohledávky, 

které mohou být v nejbližší době splaceny, a taky váže v podniku velké množství zásob, které 

nejsou moc likvidní.  

Pohotová likvidita je také vysoká, největší je v roce 2009, kdy podnik držel zbytečně moc 

peněz na běžném účtu. V dalších letech není přímo v určených mezích, ale to může způsobovat 

zahrnutí dlouhodobých pohledávek ve vzorci. Jelikož tyto pohledávky jsou málo likvidní, 

protože mají dobu splatnosti delší než rok, ve vzorci by tedy být nemusely a hodnoty by tím 

pádem vycházely v normě. 
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2.3.3. Ukazatel aktivity 

Tento ukazatel nám dává náhled na to, jak podnik efektivně využívá jednotlivé složky aktiv. 

Má-li podnik hodně aktiv, nemusí to značit nic dobrého. Mohlo by se jedna o to, že podnik 

váže nadbytek aktiv a tím muže přicházet o zisk, neboť mu vznikají zbytečné náklady. 

Naopak nedostatkem aktiv přichází o potencionálně výhodné příležitosti, a tím i o výnos, 

který by mohl získat. U tohoto ukazatele se nejčastěji setkáváme s pojmy jako, vázanost 

celkových aktiv, různé obratovosti aktiv či doby obratu aktiv. Obratovost nám udává, kolikrát 

je každá položka např.: položka zásob prodána a znovu uskladněna. Kdežto doba obratu zásob 

nám dává pohled na to, jak dlouho jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejích prodeje, či 

spotřeby. [9], [10] 

2.3.4. Ukazatel zadluženosti 

Pod tímto pojmem si můžeme představit skutečnost, že podnik využívá k financování svých 

aktiv cizí zdroje, tedy dluh. Zadluženost nemusí být vždy negativní. Může přispívat k celkové 

rentabilitě, ale současně může zvyšovat riziko finanční nestability. Existuje celá řada 

ukazatelů zadluženosti, které se používají a jsou odvozeny z údajů v rozvaze. Tato analýza 

porovnává položky v rozvaze a ve výsledku zjistí, jak moc jsou aktiva podniku financována 

cizími zdroji. Základní vzorec vyjadřuje, v jakém rozsahu je podnik financován cizími zdroji. 

Tedy celkovou zadluženost vypočteme jako poměr cizích zdrojů a aktiv. Zadluženost můžeme 

mít krátkodobou i dlouhodobou. Do krátkodobé zadluženosti se zahrnují jen krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohodné položky. Naproti tomu do 

dlouhodobé zadluženosti zahrnujeme dlouhodobé závazky, mimo jiné i úvěry nebo rezervy.  

 

PŘÍKLAD: Opět se zaměříme na společnost XY, a z rozvahy, kterou najdeme v příloze 1, 

vypočteme celkovou zadluženost podniku. [16] 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (5) 

Tab. 3 Výpočet celkové zadluženosti [v tis.Kč] 

Rok 2009 2010 2011 2012 

cizí zdroje 15 337 21 054 16 985 23 460 

aktiva celkem 150 682 141 956 134 938 143 152 

celková zadluženost 0,10 0,15 0,13 0,16 
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Z tabulky 3 vidíme jednotlivé zadluženosti daného roku. Tento ukazatel, má konstantní 

průběh, neboť se v jednotlivých letech pohybujeme kolem 15 % zadlužení. Podnik tedy využívá 

ke svému financování jen 15 % z cizích zdrojů. Pro věřitelé je toto procento určitě výhodné, 

neboť v případě jakékoliv krize jim budou s největší pravděpodobností závazky vyplaceny. 

Podnik by měl mít zájem na tom, tuto zadluženost nepatrně zvýšit, jelikož by se tím zvýšila 

výnosnost jeho kapitálu. Doporučená hodnota je okolo 0,4.    

2.4. Souhrnné indexy hodnocení 

Další kapitolou, která stojí sama o sobě, jsou souhrnné indexy hodnocení, v některých 

literaturách nazývány též soustavou ukazatelů. Toto hodnocení má za cíl vyjádřit finančně-

ekonomickou situaci a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla. Mohou také existovat 

modely, které jsou založené na větším počtu ukazatelů a které poskytují detailnější přehled 

situace v podniku.  

Existují dvě základní skupiny soustavy ukazatelů: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, 

 účelově vybrané skupiny ukazatelů. 

U soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů se jedná o stále podrobnější rozklad 

ukazatele, který představuje vrchol pyramidy. Slouží k identifikaci logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli. Nejčastější vyjádření je pomocí pyramidových soustav.  

Účelově vybrané skupiny ukazatelů se soustředí na kvalitní posouzení finanční situace 

podniku, a tím se snaží předpovědět její další vývoj pomocí jedno-číselné charakteristiky. 

Podle účelu použití se dělí na: 

 Bonitní (diagnostické) modely. Tento model se snaží pomocí jednoho čísla stanovit 

bonitu hodnoceného podniku, respektive stanovit zda se firma řadí mezi dobré či 

špatné firmy. Umožní nám tedy srovnání s jinými podniky v mezipodnikovém 

srovnání. 

 Bankrotní (predikční) modely, jsou určeny pro předpovědi, zda bude podnik 

v nejbližší době ohrožen bankrotem. K tomuto faktu můžeme dojít pomocí vybraných 

ukazatelů, které před touto situací indikují symptomy, které jsou pro bankrot typické. 

[9] 
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2.5. Benchmarking 

Jedná se o nástroj, diagnostický systém finančních indikátorů INFA, který slouží podnikům 

pro to, aby se mohli srovnat s jinými podniky v rámci odvětví. Ověřuje také jejich finanční 

zdraví, identifikuje přednosti podniku, ale také jeho problémy, které pomáhá odhalit a je 

prvním krokem k jejich řešení. Pro srovnání stačí zadat do kalkulačky 19 čísel z rozvahy a 

výkazu zisků a ztrát. Zdrojem dat je statistické šetření ČSÚ.  

Diagnostický systém byl inovován k 30. 4. 2012 a jeho úplný název zní Benchmarkingový 

diagnostický systém finančních indikátorů INFA. Najdeme jej na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu, které poskytlo programátorskou kapacitu a potřebná data. Autory 

metodiky INFA jsou Doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. a Ing. Ivan Neumaier. Tento systém 

je tedy výsledkem spolupráce ministerstva a Vysoké školy ekonomické v Praze a jeho 

vyhotovení je zcela anonymní. Benchmarking tvoří data z Finanční analýzy MPO. 

Na obrázku 6 můžeme vidět rozdělení podniků do skupin, podle metodiky INFA a v souladu 

s Finanční analýzou. Porovnání se zaměřuje na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) s 

bezrizikovou sazbou (rf) a alternativním nákladem na kapitál (re). Bezrizikovou sazbu si 

můžeme představit jako výnos státního dluhopisu a za alternativní náklad se považuje náročný 

analyticko-statistický výpočet, který je pro uživatele kalkulačky vložen do tohoto modelu. 

[14],[15] 

 

Obr. 6 Rozdělení podniků dle metodiky INFA [12] 
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Shrnutí: Další kapitolou byly metody finanční analýzy, u které jsme si vysvětlili nejčastější 

ukazatelé. Hlavní poměrové ukazatelé finanční analýzy jsme si podrobně rozebrali, a to na 

ukazatele likvidity, která nám dává přehled o tom, jak je podnik schopný dostát svým 

závazkům. Dalším ukazatelem je ukazatel rentability, který nám říká, jaká je schopnost 

podniku dosahovat zisku. Ukazatel aktivity poskytuje náhled na to, jak podnik využívá 

jednotlivé složky aktiv a ukazatel zadluženosti, jak už z názvu vyplývá, dává přehled o tom, 

jestli je podnik zadlužen, tedy jestli využívá k financování cizí zdroje. Existují také souhrnné 

indexy hodnocení, o kterých zde zazněla jen nepatrná zmínka. Na konci této kapitoly byl 

vysvětlen Benchmarkingový systém a jeho přínos podnikům. 
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3. OBĚŽNÁ AKTIVA 

Oběžný majetek můžeme definovat jako část majetku podniku v aktivech, která má krátkodobý 

charakter, tedy doba jeho použitelnosti je kratší než jeden rok, a v zásadě je tato část majetku 

spotřebovávána. 

Podle slov Miroslava Synka se oběžný majetek definuje takto: Oběžný majetek se nazývá 

proto, že jedna jeho forma přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v 

nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v 

peníze na účtech nebo hotové peníze). Jedná se o koloběh oběžného majetku, který můžeme 

vidět na obrázku 7. [13] 

 

Obr. 7 Koloběh oběžného majetku [13] 

Definic existuje jistě celá řada. Oběžný majetek se dá určit několika různými způsoby, podle 

různých autorů. U oběžného majetku se za prvé díváme na jeho časové hledisko. Jak už bylo 

naznačeno, jedná se o majetek, který má krátkodobý charakter. Je tedy používán a 

spotřebováván v rámci jednoho roku. Za druhé sledujeme normativní určení. Tedy vymezení 

oběžného majetku, kdy za oběžný majetek považujeme část aktiv podniku, která zbude po 

odečtení dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Jedná se o nepřímé, 

negativně provedené určení. A v neposlední řadě sledujeme funkční hledisko oběžného 

majetku, kdy každá složka oběžného majetku zajišťuje jinou funkci (provozní, likvidní, 

rezervní). Jedná se např. o plynulost provozu, likviditu podniku, nebo se majetek užívá pro 

krytí nejrůznějších rizik. [6] 
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Dělení oběžného majetku je poměrně jednoduché. Dá se rozdělit do tří hlavních složek. 

- Zásoby. Do zásob se zahrnuje materiál, nedokončená výrob a polotovary, výrobky, 

které mohou být i vlastní, zvířata, nejsou-li součástí dlouhodobého majetku, zboží a 

poskytnuté zálohy na zásoby. Tyto složky oběžného majetku jsou nejméně likvidní.  

- Pohledávky. Za pohledávku považujeme fakturu vůči dodavateli, která není ještě 

uhrazena. Vzniká nám tedy právo na vyplacení peněz. Pohledávky můžeme mít 

z obchodních styků, ke společníkům, daňové pohledávky a dotace, či pohledávky za 

zaměstnanci. Pohledávky dělíme také z časového hlediska na krátkodobé a 

dlouhodobé.  

- Finanční majetek. Do této části oběžného majetku patří, peníze, bankovní účty a 

krátkodobý finanční majetek. Tento majetek je charakterizován splatností do jednoho 

roku, nebo prodejem do jednoho roku a jedná se o majetkové cenné papíry. [6] 

 

3.1. Řízení oběžného majetku 

Jedná se o činnosti podnikového managementu, která je vědomá a která podle cílů, možností a 

potřeb daného podniku stanovuje a udržuje potřebnou optimální výši oběžných aktiv. Toto 

řízení v sobě zahrnuje: 

- řízení zásob, 

- řízení pohledávek, 

- řízení peněžních prostředků. 

 

3.1.1. Řízení zásob 

O zásobách víme, že jsou nejméně likvidní složkou oběžných aktiv, navzdory tomu ale tvoří 

značnou část celkových aktiv. U průmyslových podniků 15% z celkových aktiv a až 20% 

z celkových aktiv u obchodních společností. [8] 

Obecným cílem je, aby podnik fungoval bezproblémově i s co nejmenšími zásobami. Je to pro 

něj výhodné, neboť jsou v zásobách umrtvené peníze. Přesná definice podle Miroslava Synka 

říká, že úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění 

jejich funkce vyrovnávat časový a množstevní nesoulad mezi procesem výroby u dodavatele a 

spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat důsledky náhodných výkyvů těchto 

dvou navazujících procesů, včetně jejich logistického propojení. [12],[13] 



- 25 - 
 

Zásoby můžeme rozdělit podle různých kritérií, ale asi nejznámější a velmi časté je rozdělení 

podle metody ABC. Jedná se o tzv. Paretův princip, nebo se také používá označení 20/80. Jak 

už napovídá označení, tato metoda říká, že 80% zásob podniku je tvořeno jen 20% položek. 

Těchto 20% položek můžeme označit za velmi důležité, protože se jedná o zboží, které má 

velký podíl na celkové spotřebě. Tomuto druhů zboží, které se bude vyskytovat jen v malém 

počtu, by měl podnikatel věnovat největší pozornost, jedná se tedy o skupinu A. Skupinu B 

tvoří taktéž malé množství druhů se středním podílem na spotřebě. A poslední skupinu C tvoří 

velké množství položek, které ovšem mají zanedbatelný podíl na spotřebě podniku. U této 

skupiny se na jejich řízení nemusíme soustředit. [1],[12] 

Základní model řízení zásob 

Z dodacího cyklu, který je závislý na čase, vycházejí různé typy zásob. Na obrázku 8 vidíme 

základní model řízení zásob, kde si nejen tyto typy zásob vysvětlíme. U tohoto modelu 

očekáváme, že podnik spotřebuje celkovou potřebu zásob. Předpokládejme také konstantní 

objednací množství, které je pravidelně dodáváno v intervalech odpovídajících dodávkovému 

cyklu. Uvedená situace se prakticky v podnicích vůbec nevyskytuje, skutečná spotřeba má 

náhodný charakter a její kolísání je potřebné vyrovnávat. 

 

Obr. 8 Základní model řízení zásob [8] 

Sledované období (t)je zpravidla jeden rok. Doba mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami se 

nazývá dodávkový cyklus (tc). Dodací doba (td) je zase doba ve dnech, která uplyne od 
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objednání do dodání. Celková potřeba (S) udává celkové množství zásob za rok uváděné 

v naturálních měrných jednotkách. Během počtu cyklů (n) je dodána celková potřeba 

v dodacích množstvích. 

Objednací zásoba (Zobj) uvádí stav zásob, při kterém je potřeba zajistit novou objednávku. 

Zásoba bude navýšena v okamžiku dosažení pojistné zásoby po uplynutí dodací lhůty. 

V automatizovaných procesech využívá systém ERP. Pojistná zásoba (Zp) vyjadřuje 

minimální stav zásob na skladě. Slouží k pokrytí odchylky způsobené např.: pozdní nebo 

částečnou dodávkou, zvýšenou spotřebou atd. Na druhé straně maximální zásoba (Zmax) 

vyjadřuje nejvyšší stav zásob, který je dán součtem zásoby pojistné a obratové. Obratová 

zásoba pokrývá potřebu mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. Průměrná zásoba (Zprům) 

vyjadřuje průměrný stav zásob na skladě.  

Tyto výše popsané zásoby jsou znázorněné na obrázku, ale vyskytují se i další zásoby, které 

na obrázku nejsou. Jako je: [8]: 

- technologická zásoba, 

- spekulační zásoba, 

- havarijní zásoba náhradních dílů, 

- zásoba na cestě 

- zásoba bez užitku 

- zásoba na předzásobení a další. 

 

Optimalizace zásob 

Abychom zjistili optimální výši jedné dodávky, je třeba nejdříve dojít k minimalizaci 

celkových nákladů. Tato výše nákladů je určená v závislosti na velikosti objednacího 

množství. S růstem velikosti objednacího množství rostou skladovací náklady. Kdežto 

pořizovací náklady klesají, jelikož klesá počet realizovaných objednávek. Tato skutečnosti je 

vidět na obrázku 9. 
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Obr. 9 Minimalizace celkových nákladů [6] 

Celkové náklady na pořizování zásob v korunách lze vyjádřit matematicky takto: 

𝐶𝑁𝑝 =
𝑁𝑝×𝑆

𝑄
 (6) 

Celkové skladovací náklady v korunách označuje tento vzorec: 

𝐶𝑁𝑠 =
𝑁𝑠×𝑄

2
 (7) 

𝐶 × 𝑆 znamená celkovou cenu pořizovacích zásob opět v korunách. 

Odtud také vychází funkce celkových nákladů, kterou lze vyjádřit takto: 

𝑁 =
𝑁𝑝×𝑆

𝑄
+

𝑁𝑠×𝑄

2
+ 𝐶 × 𝑆 (8) 

Np – pořizovací náklady na jednu dodávku (Kč) 
Ns – průměrné náklady na skladování jedné jednotky za určité období (Kč) 
C – cena za jednotku (Kč) 
S – plánovaná spotřeba v hmotných jednotkách za příslušné období 
Q – velikosti dodávky v hmotných jednotkách  
S:Q – počet dodávek za příslušné období 
Q:2 – průměrná zásoba 
 
 

Z tohoto vzorce můžeme nalézt optimální výši jedné dodávky, jelikož by měly být všechny 

veličiny kromě velikosti dodávky známé. Vzorec tedy bude vypadat takto a bude vyjádřen 

v hmotných jednotkách: 

𝑄𝑜𝑝𝑡 =  
2×𝑁𝑝×𝑆

𝑁𝑠
   (9) 

Význam symbolu je stejný jako v předcházející rovnici. [6] 
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PŘÍKLAD: 

Podnik předpokládá spotřebu materiálu, s čímž budou souviset různé náklady. Náklady na 

pořízení jedné dodávky jsou ve výši 10 000 Kč, náklady na skladování činí 5 000 Kč za tunu, 

spotřeba v tunách se ročně plánuje na 130t. Cena za jednotku činí 55 Kč. 

𝑄𝑜𝑝𝑡 =  
2 × 𝑁𝑝 × 𝑆

𝑁𝑠
=  

2 × 10000 × 130

5000
= 22,8 𝑡𝑢𝑛 

Optimální velikost jedné dodávky je 22,8 tun. Optimální počet dodávek se vypočte jako podíl 

roční spotřeby a optimální velikosti dodávky. Tedy 130/22,8=5,7, pro podnik by bylo ideální, 

kdyby mu dodavatel zajistil potřebné množství v 6 dodávkách. 

3.1.2. Řízení pohledávek 

Pohledávky představují pro podnik nárok na příjem peněžních prostředku. Vznikají tehdy, 

když podnik prodá zboží na fakturu, a odběratel mu ještě nezaplatil. Podniky by nejraději 

prodávaly za hotové. V rozvaze jsou uvedeny v oběžných aktivech.  

Pohledávky můžou být dvojího druhu: 

- Z obchodních styků – toto můžou být pohledávky z dodávek zboží, výrobků, 

prováděných výkonů, prací či služeb, které odběratel platí později. 

- Z ostatních důvodů – vznikají jako nároky na dotace, odpočty daní, z půjček 

zaměstnancům apod. 

Řízení pohledávek by mělo vést k optimálnímu usměrňování pohledávek. Předmětem tohoto 

řízení může být objem pohledávek a jejich vývoj, struktura pohledávek, rentabilita, doba 

splácení, likvidnost, subjekt pohledávek, rizika spojená s pohledávkami atd.  

Asi největší část zaujímají pohledávky z obchodních styků a také proto bychom jim měli 

věnovat největší pozornost. Jejich řízení lze uskutečňovat různými způsoby: 

a. Využívání podmínek prodeje pro řízení pohledávek. Pohledávky vznikají při prodeji 

s odkladem, tzn. při placení na úvěr. Pokud má podnik nějaké pohledávky, zbavuje se 

tím možnosti vlastně tyto peníze investovat do něčeho jiného a získat tím tak nějaký 

výnos. Ale na druhou stranu tím stoupají šance na růst zisku z růstu prodeje, ale také 

riziko z růstu počtu měně spolehlivých odběratelů.  
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b. Stanovení výše pohledávek. Je významnou veličinou řízení pohledávek. Na výši 

pohledávek působí dva faktory. Prvním z nich je výše obratu (objem dodávek, ceny, 

ekonomické podmínky) a druhým míra využívání pohledávek (zvyšování počtu 

obrátek, zkracování doby obratu pohledávek). 

Vzorec, pro stanovení inkasní lhůty, neboli průměrné doby obratu pohledávek vypadá takto: 

𝑃𝐷𝑂𝑃 =
𝑑

𝑂𝑃𝑇

𝑃𝑆𝑃

=
𝑑×𝑃𝑆𝑃

𝑂𝑃𝑇
=

𝑃𝑆𝑃
𝑂𝑃𝑇

𝑑

 (10) 

d – počet dní ve sledovaném období 
PSP – průměrný stav pohledávek (Kč) 
OTP – obrat pohledávek (zpravidla tržby) (Kč) 
 

Průměrný stav pohledávek lze stanovit na základě zásobovací rovnice. Kde KSP je konečný 

stav pohledávek, PSP je počáteční stav pohledávek, DÚ je dodávky na „úvěr“ a IP je inkasa 

pohledávek. 

𝐾𝑆𝑃 = 𝑃𝑆𝑃 + 𝐷Ú + 𝐼𝑃 (11) 

c. Řízení pohledávek z hlediska výnosu a rizika. Jak už bylo mnohokrát řečeno, 

pohledávky vznikají při prodeji na „úvěr“. Zkoumá odpovědi na otázku, zda a komu 

úvěr nabídnout.  Rozhodnutí je ovlivněno současnou hodnotou výnosů při prodeji na 

úvěr. Očekávaný zisk se zjistí s pravděpodobností, která zohledňuje zaplacení 

pohledávky. 

𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 =   𝑝 × (𝑣 − 𝑛) −  (1 − 𝑝) × 𝑛  (12) 

p – pravděpodobnost zaplacení 
v – výnosy 
n – náklady 
 

podmínka poskytnutí obchodního úvěru je, že očekávaný zisk musí být větší než 0.  

𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 =  
 𝑝×(𝑣−𝑛) − (1−𝑝)×𝑛 

(1−𝑖)𝑛
 (13) 

i – úroková míra (požadována výnosnost) 
n – počet let 
ostatní symboly jsou totožné s předchozí rovnicí 
 

d. Využívaní informací o odběratelích. Informace mají zjistit kvalitu odběratele a tím 

tedy ověřit, zda je schopný dostát svým závazkům, tedy zaplatit pohledávku. 
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Informace můžeme získat buď z vlastních zdrojů, z jiných zdrojů nebo využitím 

placených služeb různých institucí. [6] 

 

3.1.3. Řízení peněžních prostředků 

Peněžní prostředky patří také do oběžných aktiv a spadají zde peníze v pokladně, na 

bankovním účtu, ale také i ceniny. Peněžní prostředky jsou součástí krátkodobého finančního 

majetku podniku. 

Podniky drží peněžní prostředky z těchto důvodů: 

- Zabezpečení běžných úhrad výdajů a závazků, 

- ochránit podnik pro případ nedostatku peněžních prostředků a ztráty platební 

schopnosti, 

- umožnit podniku příležitostné nákupy a investování. 

Čím více podnik drží peněžních prostředku, tím stoupá jeho likvidita, ale na druhou stranu 

stoupá také ztráta z tohoto držení, jelikož mohly být výhodněji investovány. Řízením 

peněžních prostředků by tedy mělo vést k činnosti směřující k permanentnímu zabezpečování 

potřebné výše peněžních prostředků, v potřebném místě a čase, a to při minimálních 

nákladech spojených se zabezpečováním těchto prostředků. 

Hlavním nástrojem řízení je platební kalendář, který představuje přehled očekávaných příjmů 

a výdajů v krátkém období. Smyslem je nedostat se do platebních potíží, tedy jim předcházet. 

Byly také vytvořeny různé modely, jedním z nich je Miller-Orrův model, který vychází 

z toho, že vývoj peněžních prostředků v podniku je nerovnoměrný. Snahou je, aby se výše 

peněžních prostředků pohybovala v určitých hranicích, protože není dobré mít vysoký stav 

peněz, ale ani nízký. Výše těchto hranic a jejich rozpětí závisí přímo na výkyvech v cash-

flow, nákladech na prodej nebo nákup CP a nepřímo na úrokové sazbě. Faktorem, který 

vyrovnává potřebu peněz, je nákup nebo prodej CP. [6] 

 

Shrnutí: Tato kapitola pojednává o oběžných aktivech a způsobech jejich řízení. Samotný 

oběžný majetek je dán svým koloběhem. Bylo vysvětleno, jak se dá tento majetek vymezit a co 

do něho všechno můžeme zahrnout. Poté bylo popsáno řízení jednotlivých složek oběžného 

majetku. Řízení zásob, kde jsme se zabývali různými typy zásob, základním modelem řízení 
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zásob nebo jak určit minimalizaci celkových nákladů i optimální výši jedné dodávky. Dále 

řízením pohledávek, rozdělení na pohledávky z obchodních styků a pohledávky ostatní a 

řízením peněžních prostředků, kde je hlavním nástrojem řízení platební kalendář.  
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4. CELKOVÁ POTŘEBA OBĚŽNÉHO MAJETKU 

Pro zajištění daného výkonu podniku se výše oběžného majetku zjišťuje celkovou potřebou. 

Jelikož se tímto řízením určuje také výše finančních zdrojů pro jejich krytí, nazývá se také 

kapitálovou potřebou. Tato potřeba je spojena s výdaji a příjmy daného podniku. Vzniká 

právě tehdy, kdy nastane placení výdajů, které může být spojené s nákupem materiálu, 

surovin aj. Kapitálová potřeba zaniká v okamžiku, kdy se vynaložené peněžní prostředky 

spojené s výdaji vrátí opět do podniku ve formě peněz. Tedy tehdy, když nastane příjem 

z prodeje materiálu, surovin, nebo zaplacení odběratelem. Tuto skutečnost nám ukazuje 

obrázek 10. 

 

Obr. 10 Kapitálová potřeba [6] 

Kapitálová potřeba se stanovuje vždy jako průměr, jelikož se doba vázanosti a denní potřeba u 

různých výrobků liší. Faktory, které ovlivňují tuto potřebu, jak už bylo zmíněno, jsou 

průměrná doba vázanosti ve věcných formách oběžného majetku, tj. doba od nákupu po 

úhradu pohledávek od odběratelů. A další je průměrná denní potřeba celkového oběžného 

majetku. Kapitálovou potřebu tedy můžeme zjistit z rovnice: [6] 

𝑃𝐾𝑃 = 𝑃𝐷𝑃 × 𝑃𝐷𝑉 (14) 

PDP – průměrná denní potřeba oběžného majetku v korunách 
PDV – průměrná doba vázanosti oběžného majetku ve dnech 

 

Neboli 

 

𝐾𝑃 𝑛𝑎 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 = 𝑂𝐶𝑃 × 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (15) 
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Obratový cyklus peněz (OCP) znamená doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím 

inkasa z prodeje výrobků. Charakterizuje dobu, po kterou jsou fondy podniku vázány 

v oběžných aktivech.  

Skládá se z: 

- Doby obratu zásob - průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje 

𝐷𝑂𝑍 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (16) 

- Doby obratu pohledávek neboli doby inkasa - doba, která uplyne od fakturace výrobků 

do dne inkasa 

𝐷𝑂𝑃 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (17) 

- Doby odkladu plateb – doba mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně. 

𝐷𝑂𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (18) 

Obratový cyklus peněz se tedy vypočte jako součet doby obratu zásob a doby inkasa a od 

tohoto se odečte doba odkladu plateb. 

Jednodenní náklady se vypočtou jako součet nákladových položek z výkazu zisků a ztrát, 

které se podělí počtem dní v roce.  

 

PŘÍKLAD: Podklady najdeme v příloze 1 a 2, jedná se opět o naši společnost XY, u které 

zkusíme zjisti velikost kapitálové potřeby. [16] 

Tab. 4 Výpočet kapitálové potřeby [v tis.Kč] 

Rok 2010 2011 2012 

doba obratu zásob 87,0 84,6 76,4 

doba obratu pohledávek 64,6 72,3 77,7 

doba odkladu plateb 47,2 37,1 46,6 

obratový cyklus peněz 104,4 119,8 107,5 

jednodenní náklady 481,5 463,8 493,2 

kapitálová potřeba 50 266,9 55 544,0 53 023,7 

 



- 34 - 
 

Kapitálová potřeba se relativně nemění, kolísá během jednotlivých let okolo 53 000 tis. Kč 

(viz Tab. 4. )Výše této kapitálové potřeby je dostatečně vysoká neboť je vždy menší než 

skutečná potřeba, jak je vidět v tabulce 6. Podnik tedy dokáže zabezpečit předpokládaný 

objem výkonu podniku. Řekla bych, že podnik výborně zvládá řízení oběžných aktiv, neboť 

rozestupy mezi skutečností a doporučenou hodnotou nejsou příliš vysoké. Jelikož je kapitálová 

potřeba vždy menší, než kolik podnik skutečně pracovního kapitálu má, můžou s tím být 

spojené dodatečné a neúčelné náklady.  

Tab. 6 Srovnání kapitálové potřeby a ČPK 

Rok 2010 2011 2012 

kapitálová potřeba 50 266,9 55 544,0 53 023,7 

ČPK (skutečný) 55 995,0 57 312,0 60 605,0 

 

Kapitálovou potřebu můžeme měnit pomocí obratového cyklu peněz, který byl popsán výše. 

Zkrátíme-li dobu obratu zásoba a inkasa, a na druhou stranu prodloužíme li dobu odkladu 

plateb, obratový cyklus bude kratší. [6] 

 

Shrnutí: V rámci této kapitoly bylo určit potřebnou výši oběžného majetku. To bylo provedeno 

pomocí kapitálové potřeby, která se skládá z obratového cyklu peněz a jednodenních nákladů. 

Na konkrétním příkladu byly provedeny výpočty. 
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5. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ OBĚŽNÝCH AKTIV 

Oběžných aktiv by v podniku mělo být pouze tolik, kolik vyžaduje jeho hospodárný provoz. 

V předchozích kapitolách už bylo vysvětleno, jak zjistíme výši čistého pracovního kapitálu a 

co tento pojem znamená.[6] 

V tabulce 5 vidíme kolik ČPK zaujímá oběžná aktiva. Znamená to, že v roce 2009 je 

z dlouhodobých zdrojů financováno 82,27% z oběžných aktiv. V roce 2010 postupně toto 

procento financování kleslo, a v dalších letech se udrželo na hodnotě okolo 75%. Je jasné, že 

podnik využívá spíše dlouhodobých zdrojů financování.  

Tab. 5 Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžném majetku 

Rok 2009 2010 2011 2012 

ČPK (skutečný) 71 170 55 995 57 312 60 605 

oběžná aktiva 86 507 77 049 74 297 83 792 

podíl ČPK na oběžných aktivech 82,27% 72,67% 77,14% 72,33% 

 

Aby podniku nevznikaly zbytečně neúčelné náklady, měl by udržoval svá oběžná aktiva na 

optimální výši. Tím podnik bude financovat z dlouhodobých zdrojů pouze ten oběžný majetek, 

který skutečně potřebuje. Tímto způsobem nebude zbytečně vynakládat finanční prostředky na 

jeho dlouhodobé financování. Např. automobilky donutily své dodavatelé k dodávkám přímo 

na montážní linku, tím se vyhnuly zbytečnému financování zásob. 

Způsoby financování by se měly řídit různými koncepty „zlatých pravidel financování“, aby 

podnik zbytečně nevynakládal své finanční prostředky. Existují tři přístupy k financování 

oběžných aktiv. Graficky je můžeme vidět na obrázku 11. 

a) Konzervativní přístup. U tohoto způsobu podnik využívá pro financování oběžného 

majetku většinu dlouhodobých zdrojů. Tento přístup využívá i podnik XY, u kterého 

byly vypracovány výše uvedené příklady. Způsob tohoto financování je sice dražší, ale 

na druhou stranu poměrně bezpečný. 

b) Agresivní přístup. Tento přístup využívá krátkodobých zdrojů krytí, s relativním 

nedostatkem dlouhodobých zdrojů. Financování z těchto zdrojů krytí je riskantnější 

ale na druhé straně však většinou levnější, neboť krátkodobé zdroje jsou levnější než 

ty dlouhodobé. 
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c) Neutrální a zároveň poslední přístup je ideální způsob jak financovat podnikový 

majetek. Dodržuje zlaté pravidlo financování a to, že dlouhodobý majetek má být 

financován ze zdrojů dlouhodobých a krátkodobý majetek ze zdrojů krátkodobých. 

[2],[11] 

Neutrální  
  

Konzervativní 
  

Agresivní 
 Aktiva Pasiva 

 
Aktiva Pasiva 

 
Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý 
majetek 

Vlastní kapitál  
Dlouhodobý 
cizí kapitál 

 Dlouhodobý 
majetek 

Vlastní kapitál  
Dlouhodobý 
cizí kapitál 

 Dlouhodobý 
majetek 

Vlastní kapitál  
Dlouhodobý 
cizí kapitál   

  

  Krátkodobý 
cizí kapitál 

Oběžný 
majetek 

Krátkodobý 
cizí kapitál 

 
Oběžný 
majetek 

 
Oběžný 
majetek 

 

Krátkodobý 
cizí kapitál 

  

Obr. 11 Grafické zobrazení způsobů financování [12] 

 

ČPK, tedy oběžný majetek, financovaný z dlouhodobých zdrojů, by měl být podle některých 

literatur 30% až 50% z oběžného majetku. [2]  

Existují různé krátkodobé zdroje financování, které by mohly být použity k financování 

oběžných aktiv. Tyto zdroje jsou např.: obchodní úvěr, krátkodobé bankovní úvěry, veřejné 

vklady, inter-firemní vklady, krátkodobé finanční výpomoci od finančních institucí. [7] 

 

Shrnutí: Poslední kapitola se zabývá financováním oběžných aktiv. Opět bylo na konkrétním 

příkladu ukázáno, kolik má podnik oběžných aktiv, a kolik z nich je financováno 

z dlouhodobých zdrojů. A na závěr byly popsány pravidla pro financování těchto aktiv, jak se 

dělí a co obnáší. Bylo zjištěno, že oběžný majetek podniku XY je z cca 75% krytý 

z dlouhodobých zdrojů. Jelikož není všechen oběžný majetek pouze krátkodobý, podniky by 

měly používat pro trvalý oběžný majetek dlouhodobý způsob financování. Oběžný majetek má 

trvalý charakter z různých hledisek. Např. v podniku máme různé druhy zásob, v různých 

objemech, proto se zásoby udržují na průměrné výši dlouhou dobu, nebo také podnik vytváří 

různé peněžní rezervy pro krytí rizik, tím peněžní prostředky dosahují dlouhodobého 

charakteru.  
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ZÁVĚR 

 

Jak bylo zjištěno, finanční analýza je jednou z hlavních činností pro zjištění finančního zdraví 

podniku. Na začátku práce byly rozebrány postupně definice finanční analýzy, také její 

uživatelé a členění analýzy. Aby finanční analýza poskytovala pravdivé informace, měla by 

čerpat z úplných a správných zdrojů, které byly vysvětleny taktéž v první kapitole. Jedná se 

zejména o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a cash flow. Při bližším rozboru finanční analýzy jsme 

objevili různé metody a ukazatelé, podle kterých může finanční analýza určit případné 

problémy podniku. Nejčastější, hlavní poměrové ukazatelé, byly podrobně vysvětleny. Mezi 

nejznámější patří zcela jistě ukazatel likvidity, zde byl nastíněn příklad společnosti XY, která 

se zabývá zejména výrobou, nákupem a prodejem drobných kovových součástí. Jeho likvidity 

sice vycházely nad všechna doporučení, zvláště likvidita běžná, ale to mohlo být zapříčiněno 

zdržením velkého množství zásob, neboť tato likvidita zahrnuje ve vzorci všechna oběžná 

aktiva. Dalšími ukazateli, které byly popsány, jsou aktivita, rentabilita, nebo zadluženost. 

Nejsou to jen hlavní poměrové ukazatelé, které finanční analýza využívá, existují také 

analýzy rozdílových ukazatelů, nebo různé souhrnné indexy hodnocení. Závěrem druhé 

kapitoly byl popsán systém, díky němuž se podniky mohou srovnat například s jinými 

podniky, a zjistit svou finanční stabilitu. 

Dalo by se říci, že druhá část bakalářské práce je zaměřena na oběžný majetek. Aby si podnik 

držel svou stabilitu, musí umět správně řídit svá oběžná aktiva. Na začátku třetí kapitoly byly 

popsány oběžná aktiva, mezi které patří zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Aby 

podnik správně prosperoval, bylo vysvětleno, jak tyto složky oběžného majetku řídit. Řízení 

zásob je velmi široké téma, kterému by mohla být věnována celá práce, avšak zde bylo 

ukázáno jen důležité nastínění, jak správně objednávat aby nevznikaly zbytečné náklady. 

Také jsme se dozvěděli, jaké typy zásob můžeme mít. Další dvě metody řízení, a to 

pohledávek a peněžních prostředků, byly vysvětleny jen okrajově. Hlavní kapitolou bylo určit 

potřebné optimální množství oběžného majetku. To také bylo provedeno na konkrétním 

příkladu naší vybrané společnosti XY, u které jsme zjistili kapitálovou potřebu nižší, než 

podnik skutečně má. Což může být příjemné, ale na druhou stranu by podle tohoto výpočtu 

nemusel mít tolik oběžných aktiv, a tím pádem by nemusel vynakládat zbytečné finance na 

jeho krytí. Závěrem práce bylo vysvětleno, jak se dá oběžný majetek financovat a z jakých 

zdrojů ho financuje společnost XY. K jeho financování využívá téměř 80 % z dlouhodobých 

zdrojů.  
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PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA 1 – Rozvaha společnosti XY v tis. Kč 

Srovnávací tabulka - rozvaha 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 150 682 141 956 134 938 143 152 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 63 489 63 366 59 733 58 638 

Dlouhodobý nehmotný majetek 258 192 86 0 

  Software 258 192 86 0 

  Nedokončený dlouh.nehm.majetek 0 0 0 0 

  Poskyt. Zalohy na dlouh.nehm.majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 63 231 63 174 59 687 58 638 

  Pozemky 36 675 36 675 36 675 36 675 

  Stavby 15 763 14 455 13 229 12 138 

  Samostatné movité věci a soubory 9 345 11 746 9 311 8 732 

  Jiný dlouhod.hmotný majetek 276 251 251 251 

  Nedokončený dlouh.hmot.majtek 1 172 47 221 842 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 86 507 77 049 74 297 83 792 

Zásoby 36 354 41 253 36 210 39 851 

  Materiál 13 260 18 150 12 851 13 600 

  Nedokončená výroba a polotovary 17 183 16 155 17 497 17 971 

  Výrobky 2 767 3 247 2 645 3 203 

  Zboží 2 452 3 701 3 137 5 077 

  Poskytnuté zálohy na zásoby 692 0 80 0 

Dlouhodobé pohledávky 5 926 4 867 8 699 8 981 

  Pohledávky z obchodních vztahů 5 857 4 867 0 0 

  Pohledávky - ovládající a řídíci osoba 0 0 8 699 8 981 

  Dlouhodobě posk.zálohy 69 0 0 0 

  Jiné pohledávky 0 0 0 0 

  Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 24 661 23 939 24 393 29 702 

  Pohledávky z obchodních vztahů 21 864 20 468 23 174 27 904 

  Pohledávky ke společ.a sdružení 0 0 0 0 

  Stát - daňové pohledávky 577 795 883 1 497 

  Krátkodobě poskytnuté zálohy 214 665 325 298 

  Jiné pohledávky 2 006 2 011 11 3 

Finanční majetek 19 566 6 990 4 995 5 258 

  Peníze 99 84 118 199 

  Účty v bankách 19 467 6 906 4 877 5 059 

  Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Časové rozlišení 687 1 201 868 722 

  Náklady příštích období 618 852 764 723 

  Příjmy příštích období 68 349 104 -1 
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2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 150 682 141 956 134 938 143 152 

Vlastní kapitál 132 909 119 697 117 863 119 570 

Základní kapitál 94 244 94 006 94 322 94 322 

  Základní kapitál 94 322 94 322 94 322 94 322 

  Vlastní akcie -78 -316 0 0 

Kapitálové fondy 2 2 2 2 

  Ostatní kapitálové fondy 2 2 2 2 

Fondy ze zisku 19 439 19 676 19 361 19 361 

  Zákonný rezervní fond 19 439 19 676 19 361 19 361 

  Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek min. let 19 755 18 988 6 328 4 178 

  Nerozdělený zisk minulých let 19 755 18 988 6 328 4 178 

  Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek běž.úč.období -551 -12 975 -2 150 1 707 

Cizí zdroje 15 337 21 054 16 985 23 460 

Rezervy 0 0 0 0 

  Rezervy zákonné 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 273 

  Jiné závazky 0 0 0 273 

Krátkodobé závazky 15 337 21 054 16 985 23 187 

  Závazky z obchodních vztahů 9 896 15 171 12 327 16 468 

  Závazky ke společníkům a stružení 0 0 0 0 

  Závazky k zaměstnancům 2 731 2 789 2 575 2 955 

  Závazky ze sociálního zabezpečení 1 362 1 423 1 335 1 590 

  Stát - daňové závazky a dotace 339 340 0 398 

  Krátkodobé přijaté zálohy 778 533 249 1 432 

  Dohadné účty pasivní 231 798 184 172 

  Jiné závazky 0 0 0 172 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

  Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

  Běžné bakovní úvěry 0 0 0 0 

Časové rozlišení 22 436 1 205 90 122 

  Výdaje příštích období 45 0 0 0 

  Výnosy příštích období 2 391 1 205 90 122 
 

  



- 41 - 
 

PŘÍLOHA 2 – Výkaz zisků a ztrát společnosti XY v tis. Kč 

Srovnávací tabulka - výkaz zisků a ztrát 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 12 656 15 868 13 809 13 405 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 128 11 962 9 635 9 737 

Obchodní marže 3 528 3 906 4 174 3 668 

Výkony 130 960 138 434 139 716 156 119 

  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 122 478 132 279 134 747 147 489 

  Změna st.vnitr.zásob vlastní výroby 1 767 -79 601 901 

  Aktivace  6 715 6 234 4 368 7 729 

Výkonový spotřeba 81 060 97 990 99 830 109 081 

  Spotřeba materiálu a energie 56 907 73 762 74 744 81 586 

  Služby 24 153 24 228 25 086 27 495 

Přidaná hodnota 53 428 44 350 44 060 50 706 

Osobní náklady 52 702 54 214 50 276 53 214 

  Mzdové náklady 38 722 39 337 36 493 38 701 

  Odměny členům orgánů společnosti 612 612 612 612 

  Náklady na sociální zabezpečení 12 333 13 243 12 165 12 852 

  Sociální náklady 1 035 1 022 1 006 1 049 

Daňe a poplatky 159 263 268 290 

Odpisy dlouh.nehm a hmot. Majetku 4 148 4 721 5 261 4 792 

Tržby z prodeje dlouh.majetku a meteriálu 3 354 6 618 11 042 10 338 

  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 32 285 50 258 

  Tržby z prodeje materiálu 3 322 6 333 10 992 10 080 

Zůstatková cena prod.dlouh.majetku a mat 579 1 082 1 428 128 

Zůstatková cena prod.dlouhodobého maj. 0 0 0 0 

Prodaný materiál 579 1 082 1 428 128 

Změna rezerv a oprav.položek v prov.oblasti -3 107 617 -45 -243 

Ostatní provozní výnosy 266 514 446 339 

Ostatní provozní náklady 849 913 518 456 

Provozní výsledek hospodaření 1 718 -10 328 -2 158 2 746 

Tržby z prodeje cenných papíru a podílů 0 0 385 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 315 0 

Výnosy z krátkodobého fin.majetku 0 0 0 0 

Zúčtování rezerv do finančních výnosů 0 0 0 0 

Tvorba rezerv na finanční náklady 0 0 0 0 

Výnosové úroky 133 190 61 395 

Nákladové úroky 0 0 0 16 

Ostatní finanční výnosy 2 485 1 135 1 672 1 120 

Ostatní finanční náklady 4 447 3 972 1 795 2 538 

Hospodářský výsledek z finančních operací -1 829 -2 647 8 -1 039 

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená 440 0 0 0 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost -551 -12 975 -2 150 1 707 

Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek za účetní období -551 -12 975 -2 150 1 707 

Hospodářský výsledek před zdaňením -111 -12 975 -2 150 1 707 

 


