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FinanFinanččnníí řříízenzeníí podnikupodniku

DidaktickDidaktickéé zpracovzpracováánníí uuččiva pro iva pro 
ststřřednedníí šškolykoly

FinanFinanččnníí řříízenzeníí podnikupodniku

1.1. ŘŘíízenzeníí finanfinanččnníích zdrojch zdrojůů

2.2. ŘŘíízenzeníí nnáákladkladůů, výnos, výnosůů a ziskua zisku

3.3. NNáástroje finanstroje finanččnníího ho řříízenzeníí (normy, (normy, 
kalkulace, rozpokalkulace, rozpoččty)ty)

4.4. FinanFinanččnníí plpláán (soustavu rozpon (soustavu rozpoččttůů, , 
plpláánovannovanéé výkazy) výkazy) 

Osnova uOsnova uččivaiva

1.1. ZaZařřazenazeníí
2.2. CCíílele
3.3. Struktura Struktura 
4.4. MetodickMetodickéé zpracovzpracováánníí uuččiva iva 

týkajtýkajííccíí se zse záákladnkladníího uho uččivaiva
5.5. MetodickMetodickéé zpracovzpracováánníí rozrozšíšířřenenéého ho 

uuččivaiva

1. Za1. Zařřazenazeníí uuččivaiva

I.I. koncentrický okruh koncentrický okruh -- 1. ro1. roččnnííkk

finanfinanččnníí hospodahospodařřeneníí podnikupodniku

II. koncentrický okruh II. koncentrický okruh –– (2. 3. a 4. ro(2. 3. a 4. roččnníík)k)

finanfinanččnníí řříízenzeníí podnikupodniku

2. C2. Cííle ule uččivaiva
VVěědomostidomosti: : znalost pojmznalost pojmůů, kategori, kategoriíí
DovednostiDovednosti: : 
-- intelektuintelektuáálnlníí (rozli(rozliššeneníí pojmpojmůů, ch, chááppáánníí vztahvztahůů mezi nimi),mezi nimi),
-- pracovnpracovníí (výpo(výpoččet pomet poměěrových ukazatelrových ukazatelůů, pracovn, pracovníího kapitho kapitáálu, bodu lu, bodu 

zisku, cash zisku, cash flowflow, sestaven, sestaveníí kalkulackalkulacíí, rozpo, rozpoččttůů,  finan,  finanččnníího plho pláánu),nu),
-- smsmíšíšenenéé ((výpovýpoččet pet přřííkladkladůů, jejich zpracov, jejich zpracováánníí na pona poččíítatačči a jejich i a jejich 

interpretace).interpretace).
NNáávykyvyky:: ddůůraz na ekonomickraz na ekonomickéé mymyššlenleníí
MezipMezipřředmedměětovtovéé vztahyvztahy: : úúččetnictvetnictvíí, statistika, VT, matematika , statistika, VT, matematika 
PoPožžadavky kladenadavky kladenéé na vyuna vyuččujujííccíí::
-- zzáásada nsada náázornosti zornosti 
-- zzáásada vsada věědeckosti deckosti -- spojenspojeníí teorie s praxteorie s praxíí
-- zzáásada soustavnosti a psada soustavnosti a přřimiměřěřenosti enosti 

KlKlííččovovéé kompetencekompetence

1. 1. KlKlííččovovéé::
�� PracovnPracovníí uplatnuplatněěnníí a podnikatelským a podnikatelským 

aktivitaktivitáám (financovm (financováánníí))
2. 2. OdbornOdbornéé kompetencekompetence::
�� EfektivnEfektivněě hospodahospodařřit s finanit s finanččnníími mi 

prostprostřředky edky 
�� Jednat ekonomicky v souladu se strategiJednat ekonomicky v souladu se strategiíí

udrudržžitelnitelnéého rozvojeho rozvoje
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3. Struktura u3. Struktura uččiva na OAiva na OA
I. I. ÚÚvodnvodníí poznatky poznatky –– zazaččáátky studia tky studia 

(v(věěttššinou 1. roinou 1. roččnníík)k)

II. RozII. Rozšíšířřeneníí uuččiva iva 
-- vvšše ve 3. roe ve 3. roččnníík (podle uk (podle uččebnice)ebnice)
-- momožžnost rozdnost rozděělenleníí do vdo vííce roce roččnnííkkůů
-- vyuvyužžititíí problematiky ve volitelnproblematiky ve volitelnéém m 

ppřředmedměětu  tu  

Struktura uStruktura uččivaiva
I. koncentrický okruhI. koncentrický okruh
((úúvod do N, V, VH, cena)vod do N, V, VH, cena)

II. koncentrický okruh II. koncentrický okruh 
financovfinancováánníí podnikupodniku
nnáástroje finanstroje finanččnníího ho řříízenzeníí
ččas a riziko ve finanas a riziko ve finanččnníím m řříízenzeníí

finanfinanččnníí plpláán (zakladatelský rozpon (zakladatelský rozpoččet,rozpoet,rozpoččet et 
neziskových organizacneziskových organizacíí,rozpo,rozpoččet domet domáácnostcnostíí))

finanfinanččnníí analýza, výkazyanalýza, výkazy

4. Metodick4. Metodickéé zpracovzpracováánníí
zzáákladnkladníího uho uččiva (N, V, VH)iva (N, V, VH)

A.A. Podstata nPodstata náákladkladůů, výnos, výnosůů, , 
výsledku hospodavýsledku hospodařřeneníí

B.B. ČČlenleněěnníí nnáákladkladůů, výnos, výnosůů, výsledku , výsledku 
hospodahospodařřeneníí

C.C. MoMožžnnéé cesty snicesty snižžovováánníí nnáákladkladůů, , 
momožžnnéé cesty zvycesty zvyššovováánníí výnosvýnosůů a a 
výsledku hospodavýsledku hospodařřeneníí

HospodHospodáářřský výsledekský výsledek

1. Ro1. Roččnnííkk
-- PodstataPodstata
-- SloSložžkyky
-- MoMožžnosti zvynosti zvyššovováánníí
-- ZdaZdaňňovováánníí ( HV p( HV přřed zdaned zdaněěnníím, HV po zdanm, HV po zdaněěnníí))

HospodHospodáářřský výsledekský výsledek

CCíílem je:lem je:

zzíískat zskat záákladnkladníí vvěědomosti o podstatdomosti o podstatěě
HV, dovednosti o výpoHV, dovednosti o výpoččtu,  jeho tu,  jeho 
zdazdaňňovováánníí a vykazova vykazováánníí v v úúččetnetníích ch 
výkazechvýkazech

HospodHospodáářřský výsledek ský výsledek –– 1. ro1. roččnnííkk
Pojem:Pojem:
výsledek hospodavýsledek hospodařřeneníí ppřředstavuje rozdedstavuje rozdííl l 

mezi vstupnmezi vstupníími a výstupnmi a výstupníími prvky mi prvky 
podniku.podniku.

Výsledek hospodaVýsledek hospodařřeneníí ppřředstavuje rozdedstavuje rozdííl l 
mezi nmezi nááklady a výnosy.klady a výnosy.

1.1. V V > > N N →→ ziskzisk
2.2. VV << NN →→ ztrztráátata
3.3. V = NV = N
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5.  Roz5.  Rozšíšířřeneníí a prohloubena prohloubeníí uuččivaiva

�� A) financovA) financováánníí podnikupodniku
�� B) nB) nááklady, výnosy, ziskklady, výnosy, zisk
�� C) normy, kalkulace, rozpoC) normy, kalkulace, rozpoččty ty 

(zakladatelský, neziskových organizac(zakladatelský, neziskových organizacíí, , 
domdomáácnostcnostíí))

�� D) finanD) finanččnníí analýzaanalýza
�� RRůůznznéé momožžnosti nosti řřazenazeníí ttéématmat

A)FinancovA)Financováánníí podniku podniku –– metodickmetodickéé
zpracovzpracováánníí

UUččivo je ivo je řřazeno do 2. koncentrickazeno do 2. koncentrickéého kruhu ho kruhu 
(mo(možžno zano zařřadit jiadit jižž do druhdo druhéého roho roččnnííku).ku).

PPřředpokladem zvledpokladem zvláádnutdnutíí problematiky je znalost:problematiky je znalost:
1. 1. Struktury majetku Struktury majetku ((žžááci na OA se s ci na OA se s 

problematikou seznamujproblematikou seznamujíí v ekonomice v l. v ekonomice v l. 
roroččnnííku)ku)

2. 2. ZdrojZdrojůů krytkrytíí ((žžááci se seznamujci se seznamujíí v v úúččetnictvetnictvíí ppřři i 
sestavovsestavováánníí rozvahy a pochopenrozvahy a pochopeníí bilanbilanččnníího ho 
principu).principu).

Struktura uStruktura uččivaiva

1.1. Podstata financovPodstata financováánníí
2.2. Význam financovVýznam financováánníí
3.3. Druhy financovDruhy financováánníí
a)a) BBěžěžnnéé x mimox mimořřáádndnéé
b)b) KrKráátkodobtkodobéé x dlouhodobx dlouhodobéé
c)c) VlastnVlastníím kapitm kapitáálem x cizlem x cizíím kapitm kapitáálem x lem x 

samofinancovsamofinancováánníímm
d)d) InternInterníí x externx externíí

KrKráátkodobtkodobéé a dlouhodoba dlouhodobéé
financovfinancováánníí

1.1. KrKráátkodobtkodobéé financovfinancováánníí –– pracovnpracovníí
kapitkapitáál, výpol, výpoččtyty

2.2. DlouhodobDlouhodobéé financovfinancováánníí –– zdrojezdroje
-- vklady,vklady,
-- výsledek hospodavýsledek hospodařřeneníí –– ziskzisk
-- fondy (povinnfondy (povinnéé a nepovinna nepovinnéé))
-- odpisy odpisy 
-- dlouhodobdlouhodobéé bankovnbankovníí úúvvěěryry
-- finanfinanččnníí leasingleasing
-- dluhopisydluhopisy

BBěžěžnnéé financovfinancováánníí

BBěžěžnnéé (kr(kráátkodobtkodobéé) financov) financováánníí ppřředstavuje edstavuje 
ttěžěžiiššttěě financovfinancováánníí

Jeho Jeho úúkolem je kolem je řříízenzeníí pracovnpracovníího kapitho kapitáálu.lu.

BBěžěžnnéé financovfinancováánníí

KrKráátkodobtkodobéé dluhydluhy

PracovnPracovníí kapitkapitáállObOběžěžnnáá
aktivaaktiva

DlouhodobDlouhodobéé dluhydluhy

VlastnVlastníí kapitkapitáállFixnFixníí aktivaaktiva

PasivaPasivaAktivaAktiva
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ŘŘíízenzeníí oboběžěžnnéého majetkuho majetku

Pro stanovenPro stanoveníí optimoptimáálnlníího mnoho množžstvstvíí OM je OM je 
nutnnutnéé zzíískat potskat potřřebnebnéé finanfinanččnníí zdroje. zdroje. 
VýVýšše OM je ovlivne OM je ovlivněěna:na:

A) A) řříízenzeníím zm záásobsob –– (velikost z(velikost záásob)sob)
B) B) řříízenzeníím pohledm pohledáávekvek –– (ovliv(ovlivňňuje uje 

platebnplatebníí schopnost)schopnost)
C) C) řříízenzeníím m krkráátktk. z. záávazkvazkůů ––nejlevnnejlevněějjšíší

finanfinanččnníí zdroj (sleduje se riziko zadluzdroj (sleduje se riziko zadlužženeníí ––
nesmnesmíí být nbýt níízkzkéé ani vysokani vysokéé) ) 

VýpoVýpoččtyty

A.A. Doba obratu zDoba obratu záásobsob = pr= průůmměěrnrnáá zzáásoba/trsoba/tržžbyby

B.B. Doba Doba splatsplat. pohled. pohledáávekvek = pohled= pohledáávky za vky za 
odbodběěrateli/trrateli/tržžbyby

C.C. Doba splatnosti zDoba splatnosti záávazkvazkůů = z= záávazky vvazky vůčůči i 
dodavateldodavatelůům/trm/tržžbyby

(pokud chceme výsledek ve dnech, vyn(pokud chceme výsledek ve dnech, vynáásobensobeníí x 360)x 360)

Doba obratu penDoba obratu peněěz =z = A + B  A + B  -- CC

výpovýpoččtyty

CelkovCelkováá potpotřřeba provozneba provozníích prostch prostřředkedkůů ==
Doba obratu penDoba obratu peněěz x nz x náákladyklady

VýpoVýpoččtem zjisttem zjistííme potme potřřebu provoznebu provozníích ch 
prostprostřředkedkůů, kterou m, kterou máá podnik kryt zdroji podnik kryt zdroji 

financovfinancováánníí

Pravidla financovPravidla financováánníí

ZlatZlatéé pravidlo financovpravidlo financováánníí::
A) dlouhodobý majetek mA) dlouhodobý majetek máá být kryt vlastnbýt kryt vlastníím m 

kapitkapitáálem a dlouhodobými dluhylem a dlouhodobými dluhy
B) obB) oběžěžný majetek mný majetek máá být kryt být kryt 

krkráátkodobými a dlouhodobými dluhy. tkodobými a dlouhodobými dluhy. 

B. UB. Uččivo o nivo o náákladech, výnosech, VH kladech, výnosech, VH –– rozrozšíšířřeneníí
uuččivaiva-- metodickmetodickéé zpracovzpracováánníí

1.Utopen1.Utopenéé nnááklady, nklady, nááklady obklady oběětovantovanéé ppřřííleležžitosti, výpoitosti, výpoččet et 
ekonomickekonomickéého ziskuho zisku

2.Fixn2.Fixníí nnáákladyklady
3.Variabiln3.Variabilníí nnááklady:klady:
-- proporcionproporcionáálnlníí
-- nadproporcionnadproporcionáálnlníí
-- podproporcionpodproporcionáálnlníí
Sledujeme vývoj nSledujeme vývoj náákladkladůů na celý objem produkce i na na celý objem produkce i na 

jednotku.jednotku.
Sledujeme vývoj proporcionSledujeme vývoj proporcionáálnlníích ch výnosvýnosůů..
4. Sledujeme bod zvratu a p4. Sledujeme bod zvratu a přřííspspěěvek na vek na úúhradu hradu 

fixnfixníích nch náákladkladůů a zisku (mara zisku (maržže).e).

VýpoVýpoččtyty

Ekonomický zisk = zisk Ekonomický zisk = zisk –– nnááklady obklady oběětovantovanéé ppřřííleležžitostiitosti
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VýpoVýpoččtyty

�� Bod zvratu Bod zvratu –– pro jeden produktpro jeden produkt
�� Bod zvratu Bod zvratu –– pro vpro vííce produktce produktůů

FixnFixníí nnááklady/ celkovklady/ celkováá marmaržže : tre : tržžbyby

NNááklady v zklady v záávislosti na objemu vislosti na objemu 
výroby (VOvýroby (VOŠŠ))

�� NNáákladovkladovéé funkcefunkce
�� UrUrččovováánníí::
a)a) Celkových N = FN +Celkových N = FN +vnvn*q*q

b)      Prb)      Průůmměěrných celkových N = rných celkových N = CNCN
qq

c)      Pc)      Přříírrůůstových N celkových stových N celkových ∆∆N = CNN = CN11 –– CNCN00

d)        Pd)        Přříírrůůstových prstových průůmměěrných Prných P∆∆N = N = CNCN11 –– CNCN00
qq11 –– qq00

MarginMargináálnlníích N (meznch N (mezníí)  MN = )  MN = ∆∆NN
∆∆qq

C. NC. Náástroje finanstroje finanččnníího ho řříízenzeníí

a)a) NormyNormy
b)b) KalkulaceKalkulace
c)c) RozpoRozpoččtyty

Kalkulace Kalkulace úúplných nplných náákladkladůů

1.1. PPřříímý materimý materiááll
2.2. PPřříímméé mzdymzdy
3.3. OstatnOstatníí ppřříímméé nnáákladyklady
4.4. VýrobnVýrobníí rerežžieie
VlastnVlastníí nnááklady výrobyklady výroby
5.5. SprSpráávnvníí rerežžieie
VlastnVlastníí nnááklady výkonuklady výkonu
6.6. OdbytovOdbytovéé nnáákladyklady
ÚÚplnplnéé vlastnvlastníí nnááklady výkonuklady výkonu
7.7. ZiskZisk
ProdejnProdejníí cenacena
8.8. DPHDPH
ProdejnProdejníí cena s DPHcena s DPH

Kalkulace neKalkulace neúúplných nplných náákladkladůů
a)a)
1.1. PPřříímý materimý materiááll
2.2. PPřříímméé mzdymzdy
3.3. OstatnOstatníí ppřříímméé nnáákladyklady
VariabilnVariabilníí nnááklady celkemklady celkem

b)b)
CenaCena
-- VariabilnVariabilníí nnáákladyklady
PPřřííspspěěvek na vek na úúhradu fixnhradu fixníích nch náákladkladůů a ziskua zisku
-- FixnFixníí nnáákladyklady
Zisk ( ztrZisk ( ztrááta)ta)

RozpoRozpoččetet

Hlediska tHlediska třříídděěnníí: : 
�� Podle dPodle déélky lky ččasovasovéého obdobho obdobíí
�� Podle oblastPodle oblastíí, na kterou je podniky , na kterou je podniky 

sestavujsestavujíí (rozpo(rozpoččet podniku, zet podniku, záávodvodůů, , 
hospodhospodáářřských stských střředisek..)edisek..)

�� Je souJe souččááststíí finanfinanččnníího plho pláánunu (obsahuje (obsahuje 
soustavu rozposoustavu rozpoččttůů a pla pláánovannovanéé výkazy)výkazy)
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Zakladatelský rozpoZakladatelský rozpoččetet

�� RozpoRozpoččet net náákladkladůů
�� RozpoRozpoččet výnoset výnosůů
�� RozpoRozpoččet výsledku hospodaet výsledku hospodařřeneníí
�� PlatebnPlatebníí schopnosti (likvidita a schopnosti (likvidita a 

solventnost)solventnost)
�� InvestiInvestiččnníí rozporozpoččetet

RozpoRozpoččet neziskových organizacet neziskových organizacíí

+ p+ přříídděěl finanl finanččnníích prostch prostřředkedkůů z rozpoz rozpoččtu tu 
zzřřizovatele (stizovatele (stáát, kraj, obec)t, kraj, obec)

-- výdaje (limit) výdaje (limit) –– provoznprovozníí výdajevýdaje
-- mzdy a odvody zmzdy a odvody záák.poj.k.poj.
-- investiceinvestice

Nelze mezi výdaji prostNelze mezi výdaji prostřředky pedky přřesouvat. esouvat. 

RozpoRozpoččet domet domáácnostcnostíí

�� DomDomááccíí ppřřííjmy (pravidelnjmy (pravidelnéé, nepravideln, nepravidelnéé, jednor, jednoráázovzovéé))
�� DomDomááccíí výdaje (pevnvýdaje (pevnéé, kontrolovan, kontrolovanéé, jednor, jednoráázovzovéé))
�� SestavenSestaveníí domdomááccíího rozpoho rozpoččtutu
�� ŘŘeeššeneníí nesouladu pnesouladu přři sestaveni sestaveníí rozporozpoččtu (deficit, tu (deficit, 

ppřřebytek)ebytek)
�� Rozvaha domRozvaha domáácnostcnostíí
�� Jiný pohled na osobnJiný pohled na osobníí aktiva (majetek paktiva (majetek přřininášíáší osobnosobníí

ppřřííjem) a pasiva(majetek, který vytvjem) a pasiva(majetek, který vytváářříí výdaj)výdaj)
�� FinanFinanččnníí plpláán domn domáácnostcnostíí -- tvorbatvorba

D)FinanD)Finanččnníí analýza analýza -- ddííllččíí pompoměěrovrovíí
ukazatelukazateléé

1.1. UkazatelUkazateléé aktivityaktivity
2.2. UkazatelUkazateléé likviditylikvidity
3.3. UkazatelUkazateléé zadluzadlužženostienosti
4.4. UkazatelUkazateléé výnosnostivýnosnosti
5.5. UkazatelUkazateléé trtržžnníí hodnoty podnikuhodnoty podniku

Struktura cash Struktura cash flowflow

�� PenPeněžěžnníí toky z provozntoky z provozníí ččinnostiinnosti
�� PenPeněžěžnníí toky z investitoky z investiččnníí ččinnostiinnosti
�� PenPeněžěžnníí toky z finantoky z finanččnníí ččinnostiinnosti

SestavovSestavováánníí cash cash flowflow nepnepřříímou mou 
metodoumetodou

PorovnPorovnáávvááme PZ a KZ v rozvaze a zhodnocujeme jejich vliv na tok me PZ a KZ v rozvaze a zhodnocujeme jejich vliv na tok 
penpeněěz:z:

PZ finanPZ finanččnníích prostch prostřředkedkůů
+ + ččistý zisk istý zisk 
+ odpisy + odpisy 
+ zm+ změěna stavu zna stavu záásob, pohledsob, pohledáávek a zvek a záávazkvazkůů
Cash Cash flowflow z provoznz provozníí ččinnosti (z hlavninnosti (z hlavníí výdvýděěleleččnnéé ččinnosti)innosti)
+ zm+ změěna stavu DM, popna stavu DM, popřříípadpaděě ččinnosti souvisejinnosti souvisejííccíí z poskytovz poskytováánníím m 

úúvvěěru ru 
Cash Cash flowflow z investiz investiččnníí ččinnostiinnosti
+zm+změěna velikosti a slona velikosti a složženeníí ZK, dlouhodobých a krZK, dlouhodobých a kráátkodobých ztkodobých záávazkvazkůů

((úúvvěěrrůů))
Cash Cash flowflow z finanz finanččnníí ččinnostiinnosti
KZ finanKZ finanččnníích prostch prostřředkedkůů


