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Ú V O D  

 

Finanční management tvoří jednu ze součástí managementu podniku. 

Cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu všech podnikových procesů 

s důrazem na jejich rentabilitu a likviditu (platební schopnost). 

Cílem studia předmětu Finanční management organizací služeb sociální 

práce  je zejména prohloubení vědomostních předpokladů získaných předchozím 

studiem ekonomických předmětů, ale i pochopení složitějších finančních vztahů  

v organizacích neziskového, ale i ziskového sektoru. 

Předmět Finanční management organizací služeb sociální práce  je určen 

především studentům prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru 

Management organizací služeb sociální práce a je mu věnován jeden semestr.  

 

Po prostudování textu budete znát:  

 Podstatu a funkce finančního managementu ;  

 Zhodnocení finančního zdraví organizace ;  

 Význam časové hodnoty peněz;  

 Základní metody pro posuzování investičních záměrů  ve 

veřejném sektoru ;  

 Základy rozpočetnictví , kontroly a členěn í hospodářské 

činnosti  organizací  včetně problematiky veřejných zakázek a 

fundraisingu;  

 Základy oceňování složek podniku .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat podstatu finančního managementu včetně 

faktoru času ;  

 Definovat pravidla veřejných zakázek a fundraisi ngu; 

 Zhodnotit finanční zdraví organizace a efektivnost ve 

veřejném sektoru ;  

 Sestavit  rozpočet neziskové organizace .  

 

Získáte:  

 Znalosti  základních i  složitějších  finančních pojmů ;  

 Prohloubení znalostí  o fungování organizace  se zaměřením na 

finanční procesy;  

 Schopnost analyzovat současný stav organizace ;  

 Schopnost porozumět tvorbě rozpočtu organizace ;  

 Schopnost zhodnotit investiční varianty .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva předmětu:  

20,5 + 1,5 hodiny (teorie + řešení úloh)  
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1 .  V Ý Z N A M  A  F U N K C E  F I N A N Č N Í H O  

M A N A G E M E N T U  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Podstatu finančního managementu ;  

 Funkce finančního managementu ;  

 Základní pojmy .  

 

Budete schopni:  

 Určit cíle finančního řízení ;  

 Definovat základní funkce finančního managementu ;  

 Pracovat s některými základními pojmy .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Finanční management , strategie, finanční cíle, finanční plánování, 

majetek podniku, zdroje financování, likvidita, likvidnost .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 hodina teorie  

 

 

Finanční management je jednou z podpůrných oblastí podniku. Úzce 

souvisejí se všemi ostatními oblastmi podniku. Souvislost spočívá zejména ve 

vzniku nákladů, výnosů, investic a peněžních toků v jednotlivých oblastech 

podniku při jeho fungování. 

Finanční management je zároveň soustavou peněžních vztahů, do 

nichž podnik vstupuje při získávání finančních zdrojů, při jejich alokování a 

vázání v jednotlivých složkách majetku, při produktivním využívání majetku a při 

rozdělování dosažených výsledků. 

Hlavním cílem finančního řízení je monitorování a řízení finanční 

situace podniku tak, aby bylo zajištěno plynulé fungování podniku spojené se 

ziskem, růstem hodnoty podniku, resp. dodržováním rozpočtu. 

Standardně jsou uváděny tři základní funkce, a to: 

1. financování, tj. získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů 

Průvodce studiem.  

Se základními finančními vztahy se v  běžném životě setkává každý 

z nás. Aniž si to uvědomujeme, analyzujeme peněžní toky v  naší 

peněžence nebo na našem bankovním účtu, vstupujeme do 

úvěrových vztahů, vytváříme finanční plán, rozhodujeme se mezi 

různými investičními variantami. Totéž provádějí i  finanční 

manažeři podniku, jenže v  podstatně větším měřítku. Pojďme se 

společně podívat, jak je jej ich práce náročná.  
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2. investování, tj. alokace peněz a kapitálu do různých forem 

nepeněžního majetku 

3. dividendová politika, tj. rozdělování zisku. 

4. alternativně lze identifikovat i funkci evidenční, která bývá 

považována spíše za funkci servisní a zahrnuje především evidenci, 

archivaci a následné zpracování dosažených výsledků finančního řízení 

podniku. 

Základní funkce finančního řízení v podniku jsou realizovány při 

respektování následujících strategicky významných finančně orientovaných 

kriteriálních (účelových) funkcí: 

 maximalizace tržní hodnoty podniku 

 optimalizace podnikového rizika 

 respektování časového faktoru. 

V procesu transformace těchto účelových funkcí z roviny strategické do 

úrovně taktického i operativního finančního řízení se ukazuje potřeba jejich 

transformace do množiny finančních cílů podniku: 

a) maximalizace zisku 

b) maximalizace výnosnosti na úrovni peněžních toků 

c) zajištění likvidity 

d) maximalizace hodnoty podniku 

e) přežití podniku 

f) dodržení rozpočtu. 

Finanční management ve vnitřním kontextu podnikové strategie, procesů, 

organizace a technologie 

Podniková vize určuje směr, kterým se podnik chce dále vyvíjet. Strategie 

stanovuje pravidla, za jakých chce podnik vizi naplňovat. Podnikové procesy jako 

navzájem provázané činnosti probíhající v podniku v ideálním případě respektují 

strategická pravidla a jsou jimi řízeny. Organizace lidských zdrojů, ale i 

technologie také v ideálním případě respektují strategické principy. 

Na finanční management lze nahlížet jako na oblast podniku, která je 

řízena v souladu s podnikovou vizí a strategií, její procesy navazují na ostatní 

procesy v podniku, stejně tak jako organizace a technologie. Znamená to pak, že 

změna ve strategii podniku, v procesech, organizaci a nebo technologii se projeví 

ve finančním řízení jako např. změna tvorby cen výrobků a služeb, změna skladby 

dodavatelů a odběratelů, změna způsobu stanovení mzdy zaměstnanců, změna 

způsobu vnitropodnikového účtování, investice do nové technologie a její 

implementace apod. 

Naplňování strategie, tj. průběh procesů, fungování organizace a 

technologie se do finančního řízení promítají jako operativa a případy, které 

vyžadují posouzení z finančního hlediska a analýzu, na jejímž základě je učiněno 

rozhodnutí.  
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Finanční management je v podniku sice reprezentován jako podpůrná 

oblast, nicméně charakter této „podpory“, kterou finanční manažeři poskytují 

obchodníkům a technologům podniku, je natolik klíčový a rozhodující, že 

zajišťuje finančním manažerům výsadní postavení v podniku. Finanční manažer 

obvykle prosazuje v podniku „finanční disciplínu“ skládající se z 

vnitropodnikových předpisů a nařízení usměrňujících nakládání s podnikovým 

majetkem tak, aby nedocházelo k plýtvání a růstu výdajů. 

V podnicích, kde je role finančních manažerů odsunuta do pozadí, může 

docházet k tomu, že jsou přijímána rozhodnutí, která se sice z obchodního nebo 

technologického hlediska jeví jako jediná správná, avšak mají negativní finanční 

dopad a způsobují finanční ztrátu . 

 

V praxi obvykle Finanční ředitel podniku úzce spolupracuje s Generálním 

ředitelem a ostatními řediteli podniku a podílí se na tvorbě strategie a plánu a 

všech klíčových rozhodnutích. Finanční ředitel řídí obvykle útvar nebo odbor 

financí a podléhají mu organizační jednotky zodpovědné za přípravu finančního a 

investičního plánu, controlling,  účetnictví, pokladnu a správu bankovních účtů, 

zpracování mezd, daně, finanční analýzy a modelování, rozpočtování, případně 

další. V těchto oblastech působí finanční manažeři – specialisté pro danou oblast, 

analytici, plánovači a účetní. 

Finanční manažeři se podílejí na implementacích nových informačních 

systémů, kde spolupracují se specialisty na informační technologie. Hlavním 

úkolem finančního manažera se čím dál tím více stává sledování obchodně 

technických událostí v podniku a analyzování jejich možného finančního dopadu. 

Obchodně technické události v podniku mohou přinášet nutnost zavedení nových 

finančních analýz v podniku. Tyto potřeby by měl finanční manažer včas 

identifikovat a zajistit takové úpravy informačních systémů, které by to umožnily. 

Finanční management ve vnějším kontextu: rozpočtové, úvěrové, pojišťovací 

a realizační vztahy 

Rozpočtový vztah znamená jednostranný nenávratný přesun majetku v 

peněžní formě. Příkladem je placení daní, poskytnutí dotace apod. 

Obsahem úvěrového vztahu je také přesun majetku, zpravidla v peněžní 

formě, ale s podmínkou návratnosti. Příkladem je poskytnutí úvěru bankou a jeho 

splacení po uplynutí dohodnuté lhůty. 
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Pojišťovací vztah je charakteristický přesunem peněžního majetku do 

společného pojistného fondu. Zpětný pohyb je tu podmíněn vznikem pojistné 

události a bývá neekvivalentní (pojištěný může z pojistného fondu získat více 

nebo méně, než do něj sám vložil. Závisí to zejména na výši škody, která mu při 

pojistné události vznikla a na podmínkách pojistné smlouvy). 

Realizační peněžní vztah označuje vztah vznikající při koupi a prodeji 

zboží nebo služby s podmínkou promptního placení (za hotové, převodem, 

zálohově apod.) 

 

Úkol k textu. 

Popište podstatu finančního managementu. 

 

 

 

Úkol k zamyšlení. 

Jaké jsou vazby mezi strategií, technologií, organizací a procesy v podniku? 

 

 

 

Část pro zájemce. 

Zadejte si do internetového vyhledávače „finanční řízení“ a uvidíte, kolik odkazů 

budete mít k dispozici.  

 

 

 

Otázky. 

1. Jaké jsou funkce finančního managementu? 

2. Jaké jsou cíle finančního řízení? 

3. Jaký je základní cíl finančního řízení? 

4. Definujte úvěrový a pojišťovací vztah. 

5. Definujte rozpočtový a realizační vztah. 

6. Jaké by mělo být postavení finančního manažera v podniku? 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Neuvážená změna v  celkové strategii, organizační struktuře 

podniku, změna technologie může vyvolat  problémy ve finanční 

oblasti.  Proto je nutné vycházet při  finančním řízení nejen 

z účetních podkladů, ale pojímat finanční toky v  celkovém kontextu 

všech činností podniku.  
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2 .  F I N A N Č N Í  M A N A G E M E N T  

V  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž B Á C H  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jak je chápán finanční management v  sociálních službách;  

 Jaké je financování organizací  sociálních služeb;  

 Co by mělo obsahovat finanční řízení.  

 

Budete schopni:  

 Definovat podstatu finančního managementu v  sociálních 

službách;  

 Uvést zdroje financování.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Finanční řízení, finanční management,  vícezdrojové financování  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 h teorie  

 

  

Finanční řízení tvoří jednu ze základních součástí managementu 

jakéhokoliv podniku. Cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu všech 

podnikových procesů s důrazem na jejich rentabilitu a likviditu (platební 

schopnost). Úzce souvisí se všemi ostatními oblastmi a procesy v podniku. 

Souvislost spočívá zejména ve vzniku nákladů, výnosů, investic a peněžních toků 

v jednotlivých oblastech podniku při jeho fungování. 

Na finanční management obecně je možno nahlížet jako na oblast řízení 

podniku, které by mělo být prováděno v souladu s podnikovou vizí a strategií.  

Znamená to, že změna ve strategii podniku, v procesech, organizaci anebo 

technologii se projeví ve finančním řízení jako např. změna tvorby cen výrobků a 

služeb, změna skladby dodavatelů a odběratelů, změna způsobu stanovení mzdy 

zaměstnanců, změna způsobu vnitropodnikového účtování, investice do nové 

technologie a její implementace apod. 

Naplňování strategie, tj. průběh procesů, fungování organizace a 

technologie se do podnikových financí promítají jako operativa a případy, které 

vyžadují posouzení z finančního hlediska a analýzu, na jejímž základě je učiněno 

rozhodnutí. Finanční řízení je sice reprezentováno jako podpůrná oblast, nicméně 

charakter této „podpory“, kterou finanční manažeři poskytují ostatním útvarům 

podniku, je natolik klíčový a rozhodující, že by měl zajišťovat finančním 

manažerům výsadní postavení.  

Průvodce studiem.  

Prostředky, které organizace sociálních služeb využívá při  své 

hospodářské činnosti , pocházejí většinou z  více zdrojů.  Je nutné 

s nimi hospodařit efektivně.  
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Finanční řízení je chápáno jako soustava peněžních vztahů, do nichž 

podnik vstupuje při získávání finančních zdrojů, při jejich alokování a vázání v 

jednotlivých složkách majetku, při produktivním využívání majetku, při řízení 

efektivnosti podnikových procesů a při rozdělování dosažených výsledků. 

V  organizacích sociálních služeb bývá otázka finančního řízení často 

podceňována, popř. redukována na některé vybrané činnosti, často pouze na 

sestavování rozpočtu a jeho kontrolu. Tento jev je do značné míry dán 

nedostatečným ekonomickým vzděláním manažerů, kdy tito manažeři jsou 

primárně vzděláváni v sociálních vědách a ekonomické vzdělání jim často úplně 

chybí. Většinou malá velikost organizace a omezené finanční prostředky jim pak 

často nedovolí přijmout odpovídajícího odborníka. To může mít za následek ne 

příliš vhodná finanční rozhodnutí, která mohou poškodit už tak dost křehkou 

finanční rovnováhu těchto organizací . 

Přitom je zřejmé, že funkce a kvalita sociálních služeb se do značné míry 

odvíjí od jejich financování. Hlavním principem financování sociálních služeb je 

vícezdrojové financování. Zdroje financování jsou závislé na mnoha faktorech, které 

souvisejí s poskytovanou službou, tedy produktem a jejím poskytovatelem, podle 

toho, jakou právní formu poskytovatel má. Zdroje financování sociálních služeb 

představují především:  

- finanční prostředky z veřejných rozpočtů,  

- příspěvek na péči,  

- úhrada klientů za poskytované služby,  

- úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče ze zdrojů zdravotního pojištění 

- příjmy z doplňkové činnosti 

- příjmy z dárcovství 

- dotace, granty atd. . 

Tyto zdroje jsou vždy omezené a organizace sociálních služeb se 

pravidelně potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Trendem v České 

republice je neustálý pokles finančních prostředků plynoucích z veřejných zdrojů. 

Tím větší důraz je kladen na získávání dalších finančních zdrojů a schopnosti 

organizace s nimi účelně a efektivně hospodařit. 

Finanční řízení organizací sociálních služeb by mělo zahrnovat komplex 

činností od dlouhodobého i krátkodobého finančního plánování, přes 

rozpočetnictví, sledování a hodnocení finanční situace organizace, hodnocení 

efektivnosti investičních rozhodování až po kontrolu finančního hospodaření.  

Finanční plánování alespoň na období jednoho roku, ale i v rámci 

možností i na delší období, by mělo být základním  východiskem pro plánování a 

realizaci fundraisingu a sestavování rozpočtu organizace. 

Rozpočet jako plán činnosti organizace na určité období vyjádřený 

v peněžních jednotkách mohou organizace sestavovat ve formě programového 

nebo zdrojového rozpočtu. Programový rozpočet ukazuje předpokládané náklady 

na zabezpečení jednotlivých programů (činností organizace) a předpokládané 

zdroje na každý program. Zdrojový rozpočet ukazuje podle jednotlivých 

programů, z jakých zdrojů se budou hradit jednotlivé druhy nákladů. Na 

programový rozpočet by měl navazovat rozpočet peněžních toků, který pracuje se 
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skutečnými toky finančních zdrojů a měl by být důležitým nástrojem operativního 

finančního řízení. 

Finanční analýza sleduje a hodnotí finanční situaci organizace. Pro 

hodnocení organizací sociálních služeb není příliš vhodné pracovat se všemi 5-ti 

skupinami obecně známých ukazatelů finanční analýzy, vhodné je zaměřit se  na 

ukazatele likvidity, rentability a aktivity (zejména dobu obratu pohledávek a 

závazků) a dále na ukazatele vytvořené pro hodnocení organizací, jejichž hlavním 

cílem není podnikaní a dosahování zisku, jako např.  na ukazatele autarkie 

(soběstačnosti), poměru příjmů z hlavní a vedlejší činnosti apod. (Kraftová, 2002). 

Hodnocení efektivnosti investičních rozhodování využívá statických a 

dynamických metod pro hodnocení investičních projektů, jako je např. doba 

návratnosti, vnitřní výnosové procento, současná hodnota budoucích příjmů nebo 

nákladové metody používané ve veřejném sektoru.  

Kontrola by měla být nástrojem zpětné vazby. Organizace by měly mít 

vytvořen vnitřní kontrolní systém. 

 

Podrobněji se této problematice budeme věnovat v dalších kapitolách. 

 

Úkol k textu. 

V doplňkové literatuře si nastudujte, proč neziskové organizace používají více 

zdrojů financování. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jaké jsou rozdíly mezi finančním řízením v ziskovém a 

neziskovém sektoru. 

 

 

Otázky:  

1. Jaké by mělo být postavení finančního manažera v organizaci? 

2. Jaké je ve skutečnosti postavení finančního manažera v organizaci 

sociálních služeb? 

3. Jaké znáte zdroje financování těchto organizací? 

4. Co by mělo obsahovat finanční řízení těchto organizací? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Ve druhé kapitole jsme si ukázali specifika finančního řízení 

v neziskovém sektoru, resp. v  organizacích sociální práce a uvedli  

hlavní zdroje financování těchto organizací.  



 Finanční management organizací služeb sociální práce 12 

 

3 .  F U N D R A I S I N G  N E Z I S K O V É  

O R G A N I Z A C E  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jak je chápán fundraising neziskové organizace ;  

 Jak plánovat a hodnotit efektivnost fundraisingu ;  

 Co by měla obsahovat výroční zpráva .  

 

Budete schopni:  

 Definovat podstatu a cíle fundraisingu ;  

 Uvést metody fundraisingu .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Fundraising, výroční zpráva, strategické plánování, měření 

efektivnosti.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

3 h teorie 

 

 

Pro založení a fungování neziskové organizace je třeba zabezpečit finanční 

prostředky, proto je fundraising běžnou součástí práce každé neziskové 

organizace. 

Prvním a nezbytným krokem při získávání finančních prostředků je 

definování poslání organizace, schopnost toto poslání výstižně vyjádřit a 

nabídnout každému, kdo by nám mohl poskytnout finanční podporu. 

Zdá se to být na první pohled jasné a přesto se stále znovu setkáváme s 

organizacemi, které se v nejlepší víře pustí do fundraisingu, aniž by si daly tu práci 

a připravily si jasně formulované poslání organizace a nashromáždili přesvědčivé 

argumenty, proč je třeba jejich činnost podporovat. 

Většina z nás si myslí, že ví, co dělá a proč jeho organizace existuje. Ve 

chvíli, kdy se nás na to někdo zeptá, však často chrlíme zbytečné argumenty a 

vysvětlujeme (a někdy i omlouváme) své jednání s pocitem přistihnutého dítěte. 

Stonásobně se vyplatí, připravit se na takové chvíle dopředu, naučit se mluvit a psát 

o sobě a své organizaci sebevědomě a s jistotou, že to co děláme je správné. 

Důvodem pro "trénink" takových situací je i fakt, že málokdo je ochoten nám 

naslouchat delší dobu, nebo číst "romány" o poslání organizace. 

Při předkládání vašeho poslání a cílů dárci by mělo být naprosto jasné: 

Průvodce studiem.  

Prostředky, které neziskové organizace sociálních využívají  při 

své hospodářské činnosti , pocházejí většinou z  více zdrojů.   Je 

nutné umět tyto zdroje získávat.  K  tomu nám slouží fundraising.  



 Finanční management organizací služeb sociální práce 13 

 proč vaše organizace existuje, 

 čeho chce dosáhnout, 

 jak těchto cílů hodlá dosáhnout, 

 komu bude její činnost sloužit 

 proč by měl kdokoli ke splnění těchto cílů přispět. 

Při formulaci poslání nepoužívejte příliš odborné výrazy, nezaplétejte se do 

vědeckých teorií. Snažte se vyjádřit své poslání stručně, lákavě, srozumitelně a 

pozitivně. Jeho cílem je dárce získat a ne odradit, dát mu východiska a  nezavalit 

ho problémy, dát mu najevo, že právě on může pomoci a ne, že on tomu vlastně 

nerozumí. Pokud dárce dobře neporozumí tomu, co vlastně chcete, zřídkakdy to 

bývá jeho chyba. 

Pro definici vašeho poslání a hledání pádných argumentů pro vaše dárce je 

třeba vycházet z těchto tří základních otázek: 

1. Proč? 

Jaký problém nebo jaká společenská potřeba stojí ve středu zájmu vaší 

organizace? Proč vaše organizace vznikla a proč existuje? 

2. Jak? 

Jak reagujete na tuto potřebu, co děláte pro její naplnění, co je předmětem 

vaší činnosti? 

3. Kdo? 

Jakou právní formu má vaše organizace, kdo vlastně jste - jednotlivec, 

skupina lidí, skupina organizací....? 

Veškerá práce na definování poslání organizace a tvorba programových 

plánů může být zbytečná, pokud organizace citlivě nereaguje na požadavky a přání 

trhu. Existuje totiž i „neziskový trh“ , který má své zákazníky a i na tomto trhu je 

velká konkurence a proto je třeba se naučit se prosadit a vybojovat si své „místo na 

slunci“. 

Důvěru u dárce nám pomůže vybudovat i řada informačních materiálů o 

organizaci, které jsou ve světě běžnou nutností a u nás stále více žádaným 

standardem. Jedním ze základních informačních podkladů je výroční zpráva. 

 

Výroční zpráva organizace 

Zpracovává se za období uplynulého roku. Je vhodné, když se podaří ji 

vydat co nejdříve, nejlépe do konce dubna roku následujícího (pozdní uzávěrka je 

většinou závislá na zpracování hospodářské uzávěrky, auditu a výroční 

hospodářské zprávy, která je druhým klíčovým dokumentem každé organizace). 

Výroční zpráva plní tyto funkce: 

Informační funkce – výroční zpráva je základním informačním materiálem 

organizace. Je v ní přehledně zpracována činnost organizace za dané období, 

nakládaní s prostředky, spolupráce s jednotlivci či organizacemi. 
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Nástroj prezentace, propagace, „vizitka“ organizace – výroční zpráva vám 

velmi dobře poslouží při představování vaší organizace a při hledaní zdrojů na 

podporu vaši činnosti. Můžeme ji přirovnat k vizitce organizace. 

Odpovědnost vůči sponzorům, klientům, společnosti 

Záruka otevřenosti a průhlednosti, přispívá k důvěryhodnosti organizace – 

přehledně zpracovaná výroční zpráva přispěje k důvěryhodnosti organizace. 

Ukazuje, že organizace nic neskrývá a zájemci se mohou dozvědět o dopadu 

vynaložených prostředků. 

Požadavek donátorů – některá grantová řízení vyžadují při podávání grantů 

nebo při odevzdávání závěrečné zprávy jako přílohu výroční zprávu organizace. 

Zákonná povinnost – podle současné právní úpravy mají ze zákona 

povinnost vypracovat výroční zprávu některé právní formy neziskových organizací, 

např. nadační fondy. 

Výroční zpráva je  určena: 

- členům organizace, správní rady, zaměstnancům, dobrovolníkům 

- úřadům a institucím, se kterými přicházíte do styku 

- sponzorům, nadacím, individuálním dárcům 

- všem osobám, na kterých vám záleží 

Výroční zprávu rozešlete nebo roznesete všem lidem, se kterými jste během 

roku spolupracovali, kteří vám poskytli nějakou pomoc, kteří vaši organizaci 

podporovali (nemusí se jednat jen o finanční podporu), lidem, kteří se třeba o vaši 

organizaci jen zajímali. Rozešlete ji i lidem, se kterými byste chtěli navázat 

kontakt, lidem, kteří by o vás měli vědět. Nezapomeňte na okruh nejbližších – na 

zaměstnance, dobrovolníky, členy správní rady, kteří se podílejí na chodu 

organizace. 

Uschovejte si vždy dostatečné množství výtisků pro prezentaci vaší 

organizace během roku, pro nové sponzory, pro přílohy grantů atd. 

Výroční zpráva by měla obsahovat: 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo většinou píše ředitel organizace nebo předseda správní rady. 

Je to vlastně stručné zhodnocení uplynulého období – vyzdvihnutí úspěchů, 

naznačení problémů, náhled do budoucna. Úvodní slovo by nemělo být dlouhé 

(max. 1 strana). 

2. Poslání a cíle organizace 

Jedná se o stručné a přehledné vyjádření podstaty organizace, smyslu její 

činnosti, cílů organizace. Je dobré uvést, v čem je organizace výjimečná a vlastně 

potřebná. Tato část by měla být jasná a výstižná a také by neměla přesáhnout jednu 

stranu. 

3. Zpráva o činnosti organizace 

Jedná se o nejrozsáhlejší část, a proto se doporučuje z důvodu přehlednosti 

její dělení do kapitol, případně podkapitol. Jedná se vlastně o popis činnosti, ale 
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neměli byste také zapomínat na uvedení konkrétních výsledků např. číselné – počet 

dětí navštěvujících kroužky, počet jednodenních akcí pro děti, atd. 

Protože se jedná o velmi obsáhlou část, je dobré text oživit tabulkami, 

grafy, obrázky, fotografiemi z akcí, dopisy od dětí apod. Tato část by měla nejvíce 

odrážet charakter organizace.  

4. Plány do budoucna 

K výroční zprávě je možné také připojit krátkou kapitolku, která se bude 

zabývat konkrétními postupy plnění cílů organizace, tzn. programy činnosti, 

projekty které organizace realizuje v současné době a plánuje je realizovat i nadále. 

5. Zpráva o členech organizace, správní radě, zaměstnancích a 

spolupracovnících 

V této části je dobré uvést organizační strukturu, seznam zaměstnanců, 

složení výboru či představenstva, seznam spolupracujících organizací i jednotlivců. 

Je to vlastně představení lidí, kteří v organizaci přímo pracují a nebo jsou s ní v 

kontaktu. Tím dostává organizace jasnější tvář. Nezapomeňte, že součásti této 

kapitoly by mělo být poděkování všem, kteří za uplynulé období přispěli k 

výsledkům organizace. 

6. Zpráva o hospodaření organizace 

Při sestavování této části budete vycházet ze zákonem předepsaných 

účetních závěrek. Tato zpráva se tedy bude lišit u různých typů organizací. Ve 

zprávě by měla být obsažena informace o: 

- majetku a závazcích 

- nákladech a výnosech za dané období 

- peněžních tocích 

- komentář a upřesnění výše uvedených výkazů 

- podrobný výkaz o příjmech 

- podrobný výkaz o výdajích. 

7.  Zpráva o sponzorech 

Zveřejnění jednotlivců a organizací, kteří poskytli organizaci finanční či 

jiné prostředky, je doplněné poděkováním. Veřejnost se tak dozvídá kdo všechno s 

organizací spolupracuje a kdo ji pomáhá. Při zveřejňování názvu a loga organizace 

si ověřte jaký název organizace používá a či ho můžete použít s logem či bez něj. 

8. Zpráva o „public relations“ 

Jedná se o přehled článků, tiskových konferencí, příspěvků v rozhlase a 

televizi, které zveřejnily vaší činnost. To je zvláště zajímavá informace pro 

sponzory a dárce – stávající i budoucí. 

9. Přílohy 

Výroční zpráva může obsahovat vkládané přílohy, které vám mohou 

posloužit pro rozepsání podrobností některých částí. Přílohu můžete vkládat třeba 

jen části příjemců, protože je jim určena. 
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Strategické plánování fundraisingu 

Strategické plánování je proces, během něhož vzniká představa, jakým 

směrem by se měla organizace ve fundraisingu v budoucnu ubírat, aby mohla 

uskutečnit své záměry a cíle. 

Kroky strategického plánování fundraisingu: 

1) Zpracování přehledu historie a současného stavu fundraisingu v 

organizaci. 

2) Ověření platnosti stávajícího poslání, v případě nutnosti formulace 

nového tak, aby bylo aktuální a upoutalo dárce. 

3) Situační analýza fundraisingu: – analýza STEEP (tj. nejdůležitější vnější 

faktory, které organizace nemůže ovlivnit, ale které mají vliv na ni, na její 

konkurenci a na všechny organizace podobného zaměření), analýzu SWOT, (tj. 

zhodnocení vnitřních silných a slabých stránek organizace a vnější příležitosti a 

hrozby). Organizace by neměla vynechat ani finanční analýzu. 

4) Stanovení dlouhodobých cílů na dobu 3 – 5.ti let. Cíle by měly být 

„oSMARTované“. 

5) Vytvoření, vyhodnocení a volba strategií zabezpečujících dosažení 

stanovených cílů ve fundraisingu. 

 

Dlouhodobé a dílčí cíle ve fundraisingu 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí pro fundraising, skladby příjmů a 

finančních potřeb umožní organizaci určit směr fundraisingu. Toto nasměrování by 

mělo odrážet celková strategická rozhodnutí, protože právě fundraising má zajistit 

zdroje pro pokrytí potřeb a plánů organizace. Nasměrování fundraisingu lze 

rozdělit podle dvou časových úrovní: 

- čeho by organizace chtěla dosáhnout v horizontu tří let (dlouhodobý plán) 

- čeho by mělo být dosaženo ročně (dílčí plán) 

Dlouhodobé cíle 

Obecná vyjádření o tom, jaké budou výsledky a výstupy fundraisingové 

strategie ke konci období, pro které existuje strategický plán. To zpravidla znamená 

tři roky. Dříve se strategické plány vytvářely na pět let, ale se zrychlujícím se 

tempem změn je tříleté období dost dlouhé na to snažit se cokoliv předpovídat. 

Dlouhodobé cíle přímo ovlivňují stanovené priority a důležitost 

jednotlivých položek, tak je určuje analýza, berou v potaz finanční potřeby a 

očekávání organizace, jsou v souladu s posláním a se strategickým plánem 

organizace. 

Dílčí (krátkodobé) cíle 

Na dlouhodobé cíle přímo navazují dílčí cíle fundraisingu. Dílčí cíle jsou na 

rozdíl od dlouhodobých cílů velmi přesná vyjádření očekávaných výsledků v 

průběhu kratší doby, zpravidla jednoho roku. Je rozumné dílčí cíle načasovat v 

souladu s fiskálním rokem organizace. Dílčí cíle určují, čeho bude dosaženo na 

konci určitého roku. Jak dílčí cíle, tak pak i aktivity musí mít SMART 

charakteristiku, což znamená, že jsou: 
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Měření efektivity fundraisingu 

Pro měření efektivity se dá použít několik ukazatelů. Nejdůležitějším je 

návratnost investic. Jednoduše jde o podíl příjmů získaných konkrétním nápadem 

nebo fundraisingovou metodou a nákladů potřebných na realizaci. 

Náklady zahrnují všechny přímé výdaje na fundraising, ale také čas 

organizace a odpovídající podíl provozních nákladů (nájem, elektřina, telefon). Tak 

lze získat jasnou představu o tom, jakých nákladů je zapotřebí k získání určité 

částky. 

Čím je ukazatel vyšší, tím je metoda lepší. Návratnost investic do značné 

míry závisí na organizaci a na tématu, kterému se věnuje. Pokud s fundraisingem 

organizace začíná, může se stát, že návratnost investic bude poměrně nízká, 

protože získat nové dárce je těžší, než přimět stávající přispěvatele, aby v podpoře 

pokračovali. 

Dalším ukazatelem je ukazatel čistého příjmu. Jde o částku, kterou ve 

skutečnosti fundraisingem organizace získá. Oslovení malé supiny lidí direkt 

mailem může mít nízké náklady, ale přinese také velmi nízké příjmy. Na druhé 

straně úspěšná benefiční akce může mít vyšší náklady, ale přinést značný příjem. 

Pokud se organizace zaměří jen na dosahování vysoké návratnosti investic, 

může se zdát, že zajistí jen nízké příjmy, i když budou získány velmi efektivně. 

Naopak zaměření pouze na čistý příjem může vést k neefektivnosti a roční účetní 

uzávěrka pak ukáže, že organizace má vysoké náklady na fundraising. 

Účelné je oba ukazatele kombinovat. Organizace, které tak vyhodnocují 

každou složku svého fundraisingu, jsou schopny rozhodnout, jak efektivní jejich 

fundraising je a jaká je cena příjmu získaného pro organizaci. 

Organizace, které pořádají velké fundraisingové kampaně, budou 

pravděpodobně potřebovat ještě dva ukazatele. Prvním ukazatelem je procento 

odpovědi – návratnost. Při direct mailu, sbírkách a dalších fundraisingových 

metodách je důležité mít představu, kolik oslovených asi kladně zareaguje. 

Návratnost se zjistí podílem počtu lidí, kteří zareagovali k počtu oslovených. Tento 

ukazatel pomáhá v rozhodnutí, zda je zvolený přístup lepší než minule a pokud je 

procento odpovědí vyšší, získává organizace samozřejmě i více peněz. Úspěch 

však závisí i na výši částky, kterou každý dárce poukáže. Ta je ukazatelem 

průměrné výše příspěvku. 

Způsoby fundraisingu 

 Formální adresný nebo neadresný dopis 

 Vyhlášení veřejné sbírky 

 Benefiční akce 

 Osobní dopis nebo telefonický rozhovor 

 Písemná žádost o grant 

 Fundraising „ode dveří ke dveřím“ 

 Osobní návštěva 
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Úkol k textu. 

V doplňkové literatuře si nastudujte 10 základních pravidel fundraisingu od 

autorky Klaistersové. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jaké formy fundraisingu provádí Vaše organizace. 

 

 

Otázky:  

1. Jaký by měl být smysl fundrasingu? 

2. Jaké formy fundraisingu znáte? 

3. Jak plánovat fundraising? 

4. Jak hodnotit efektivitu fundraisingu? 

5. Co by měla obsahovat výroční zpráva? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Aby mohla nezisková organizace fungovat,  potřebuje získat finanční 

zdroje. K tomu využívá různých forem fundraisingu, jehož principy 

jsme s i  osvětlil i  v  kapitole, kterou jste právě dočetl i.  
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4 .  F I N A N Č N Í  A  I N V E S T I Č N Í  

P L Á N O V Á N Í  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jak je chápáno finanční a investiční plánování;  

 Jak plánovat a hodnotit efektivnost investičních akcí;  

 Co by měl obsahovat finanční plán.  

 

Budete schopni:  

 Definovat podstatu a cíle finančního i investičního plánování;  

 Uvést metody hodnocení efektivnosti  investic.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Finanční  plánování, investiční plánování, efektivnost investic,  

finanční plán, čistá současná hodnota, vnitřní  výnosové procento  .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

3 h teorie  

 

Rozhodování o investicích je typické tím, že jde o dlouhodobé rozhodování, 

kde je nezbytné uvažovat s faktorem času, rizikem změn po dobu přípravy i realizace 

projektu. 

Finanční stránkou investičního rozhodování podniku se zabývá kapitálové 

plánování a dlouhodobé financování. Zahrnuje zejména tyto problémy: 

1) Plánování peněžních toků (kapitálových výdajů a peněžních příjmů) z 

investice. 

2) Finanční kritéria výběru investičních projektů. 

3) Zohledňování rizika v kapitálovém plánování a investičním rozhodování. 

4) Dlouhodobé financování investiční činnosti podniku. 
 

Mimořádně důležitou úlohu v kapitálovém plánování a investičním 

rozhodování hrají čas a riziko. Je tomu tak proto, že jde o kapitálově náročné operace 

s horizontem rozhodování minimálně přes l rok, průměrně přes 5 až 10 let. 

Investicemi se ovlivňují provozní výsledky hospodaření velmi citelně na několik let 

dopředu (zisk, rentabilita,likvidita), to vše dopadá na tržní hodnotu firmy. Dlouhý 

časový horizont způsobuje, že stoupá riziko správného odhadu budoucích peněžních 

příjmů i kapitálových výdajů. Investice vyvolávají důsledky na infrastrukturu, 

Průvodce studiem.   

Rozhodování o investicích má dlouhodobý charakter a do značné 

míry ovlivní činnost organizace, proto je třeba mu věnovat velk ou 

pozornost . Investiční plán by měl být jednou z  hlavních složek 

finančního plánu.  
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ekologii a vodní hospodářství. Jsou také náročné na koordinaci účastníků investičního 

procesu (investor,projektant, dodavatel apod.). Konečně existuje těsná souvislost 

investičního rozhodování s aplikací nové techniky a technologie. To vše znásobuje 

význam a úlohu časové hodnoty peněz a rizika při kapitálovém plánování a 

dlouhodobém financování 

 

Plánování peněžních toků (kapitálových výdajů a peněžních příjmů) z investice 

Východiskem pro plánování peněžních toků z investice je stanovení 
dlouhodobých podnikových cílů, investiční strategie, vyhledávání a předinvestiční 
příprava rentabilních investičních projektů. 

Cílem investiční politiky podniku je příprava, výběr a realizace takových 

investičních projektů a variant, které přinášejí růst tržní hodnoty firmy. K růstu tržní 

hodnoty firmy mohou přispívat jen takové investiční projekty, jejichž čistá současná 

hodnota (tj. rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou očekávaných peněžních příjmů z 

investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů) je pozitivní. 

Takto obecně vymezený investiční cíl je možné dosáhnout různými 

investičním strategiemi. Za nejvhodnější typ strategie podniku z hlediska dosažení 

základního investičního cíle je považována strategie maximálních ročních příjmů z 

investice v kombinaci s růstem hodnoty investice v budoucnosti. 

Předinvestiční příprava investičních projektů se soustřeďuje na podrobnou 

identifikaci projektu s přihlédnutím k účelu investice, rozboru očekávaného trhu, 

stupni využití stávajícího fixního majetku. Dále se zde posuzuje rizikovost projektu a 

výše očekávaných výdajů a peněžních příjmů z investice. Vyvrcholením 

předinvestiční přípravy je vypracování prováděcí studie. Ta stanoví optimální 

technickou a ekonomickou koncepci projektu. Obsahuje zejména rozbor trhu, rozbor 

využití stávajícího majetku, stanovení výrobní kapacity, údaje o materiálových, 

energetických a pracovních zdrojích, technickou charakteristiku projektu. Jejím 

vrcholem je finanční vyhodnocení efektivnosti investice. 

Plánování peněžních toků z investice je proces plánování kapitálových výdajů 

a peněžních příjmů, souvisejících s pořízením a fungováním investice. 

Kapitálové výdaje jsou očekávané peněžní výdaje, které vyvolávají očekávané 

peněžní příjmy po dobu delší než l rok. Je třeba je odlišovat od provozních výdajů, u 

nichž se očekává peněžní příjem zhruba do l roku. 

Kapitálové výdaje: 

- výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení 

-    výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním (např. 

nutný přírůstek zásob surovin apod.) výdaje na výzkum a vývoj, které souvisí 

s příslušnou investicí 

Za roční peněžní příjem z investice se v propočtech efektivnosti investičních 

variant nemá na mysli účetně vykazovaný zisk, ale očekávaný realizovaný peněžní 

příjem v důsledku investování. Patří sem tedy : 
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roční čistý zisk (tj. zisk před úhradou úroků - daň) + roční odpisy 

Finanční kritéria výběru investičních projektů 

Jestliže jsou stanoveny peněžní příjmy a výdaje příslušného investičního 

projektu, je možné přistoupit k vlastnímu hodnocení efektivnosti investičního 

projektu (jeho variant). K tomu se používá řada různých metodických postupů. Mezi 

nejpoužívanější metody stanovení efektivnosti podnikových investic v tržní 

ekonomice 

patří: 

a) metoda čisté současné hodnoty 

b) vnitřní míra výnosu 

c) doba návratnosti 

Čistá současná hodnota 

Jde o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování, založenou na 

respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. Čistá současná hodnota 

vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z 

investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů na investice. Ta varianta 

investic, která má vyšší aktualizovanou hodnotu, je považována za výhodnější. 

Všechny varianty s čistou současnou hodnotou vyšší než O jsou přípustné (přinášejí 

příjem alespoň ve výši úroku). 

Jestliže je ČSH pozitivní, hodnota firmy se zvýší o částku čisté současné 

hodnoty. Jestliže doba pořízení investic trvá několik let (kapitálové výdaje jsou 

vynakládány postupně), pak je nezbytné aktualizovat i tyto kapitálové výdaje v 

jednotlivých letech. Někdy se investiční varianty hodnotí indexem ziskovosti. Je to 

poměrový ukazatel, vyjadřující relativní vztah mezi aktualizovanými peněžními 

příjmy z investice a kapitálovými výdaji. 

Vnitrní míra výnosu (vnitřní výnosové procento) 

Vnitřní výnosové procento lze definovat jako takovou úrokovou míru, při 

které současná hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům 

na investice 

Zatímco u čisté současné hodnoty se vycházelo z dané úrokové míry, v 

případě vnitřního výnosového procenta hledáme úrokovou míru, vyhovující rovnosti 

diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů. Z matematického 

vyjádření vyplývá, že vnitřní výnosové procento je vlastně čistá současná hodnota s 

takovou úrokovou mírou, kdy čistá současná hodnota = 0. 

Doba návratnosti 

Jde o tradiční metodu hodnocení efektivnosti investičních variant, v praxi 

často používanou, z teoretického hlediska však méně vhodnou. 
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Dobu návratnosti můžeme definovat jako počet let, za který se kapitálový 

výdaj splatí peněžními příjmy z investice. Ta investice, která vykazuje kratší dobu 

úhrady je považována za příznivější. 

 

Inflace a riziko v investičním rozhodování 

Dlouhodobý charakter investic si vynucuje, aby při propočtech efektivnosti a 

výběru investičních projektů byla respektována předpokládaná inflace a zohledněno 

eventuální riziko investování. 

 

Inflační vývoj cen se projeví v propočtech efektivnosti investic tím,že 

a) stoupá úroková míra, čímž se snižuje předpokládaná efektivnost kapitálových       

výdajů, 

b) mění se peněžní příjmy z investice (rostou ceny vstupů, mzdy a personální 

výdaje, ale i ceny výstupu) 

c) může růst i kapitálový výdaj u těch investic, které se pořizují delší dobu 

(stavební investice, složité technologie). 

Jestliže v důsledku inflace zjednodušeně předpokládáme, že peněžní příjmy z 

investice rostou stejně rychle jako inflace (kap. výdaj zůstává stejný), čistá současná 

hodnota investičního projektu se nemění. Je tomu tak proto, že tak jak rychle roste 

peněžní příjem, stejně rychle klesá diskontní faktor (roste úroková míra) v důsledku 

inflace. Jestliže při inflaci některé peněžní příjmy zůstávají stejné a diskontní faktor 

klesá stejně jako inflace (kapitálový výdaj zůstává stejný), pak dochází k tomu, že 

ČSH klesá. Jestliže peněžní příjmy z investice i kapitálové výdaje rostou stejně rychle 

jako inflace a diskontní faktor klesá stejně jako inflace, pak ČSH investice také klesá. 

Je zřejmé, že v praxi může nastat celá řada dalších variant vlivu inflace. 

Z teoretického hlediska je proto nejlepší odhadovat vliv inflace odděleně za 

jednotlivé prvky peněžních příjmů, ev. i kapitálových výdajů. Respektování inflace 

mění i pořadí výhodnosti vzájemně zaměnitelných investičních projektů, protože na 

každý projekt inflace nepůsobí stejně. 

Nedílnou součástí výběru optimální varianty investičního záměru by měla 

být i analýza rizika investičních projektů. U těchto projektuje to obzvláště důležité, 

neboť jsou dlouhodobé a mají dlouhodobé důsledky na činnost podniku vedle toho, 

že jsou i kapitálově náročné. 

Analýza rizika investičních záměrů představuje systematický postup, který 
zahrnuje několik dílčích fází: 

• určení  základních  faktorů rizikovosti  investičních projektů,  neboť 

změny těchto¨faktorů zpravidla způsobují velké změny v celkové efektivnosti 

projektu. Faktory jsou určovány pomocí analýzy citlivosti. Účelem 

analýzy je zjistit citlivost vybraných 

finančních kritérií projektu, např. ziskovosti, rentability, doby splatnosti 

apod. na změny jednotlivých faktorů, kterými může být např. 

materiálová náročnost, doba životnosti, množství produkce apod. 

Analýza citlivosti je zpravidla prováděna za 

pomoci počítačové podpory, což umožňuje vyhodnocovat vliv velkého 

množství faktorů. 
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• stanovení bodu zvratu investičního projektu. Bod zvratu vymezuje objem 

produkce, při kterém začíná být projekt ziskový. 

• kvantifikaci rizika pomocí různých statistických metod, nejčastěji pomocí 

stanovení pravděpodobnosti vzniku rizikových situací, stanovení 

předpokládaných peněžních příjmů, rozptylu těchto veličin apod. 

• přípravu a realizaci plánu korekčních opatření pro eliminaci vybraných 

rizikových situací, které se mohou v budoucnu opakovat. 

Základní možnost, jak předcházet riziku spojenému s investováním, je 

diverzifikace investic. Diverzifikací, tedy umísťováním investic do různých 

investičních příležitostí, je vytvářeno portfolio investic, které eliminuje kolísání 

výnosnosti a tím snižuje riziko. Schopnost portfolia eliminovat riziko je založena 

na tom, že špatné výsledky některých investic jsou kompenzovány dobrými 

výsledky jiných. Tím je snižována variabilita očekávaného výnosu, kterou je riziko 

měřeno. 

Stejně důležité jako respektování vlivu inflace je při propočtech efektivnosti 

investic, výběru a financování investičních projektů zohledňování rizika. Analýza a 

hodnocení rizikovosti projektů probíhá v několika etapách: 

1. Identifikace kritických faktorů, která má určit rozhodující faktory, 

působící na efektivnost projektu. 

2. Stanovení bodu zvratu, který má určit, od jakého kritického objemu 

produkce se projekt stává výnosný. 

3. Kvantifikace rizika pomocí odhadů či různých statistických metod. 

4. Stanovení a realizace různých způsobů snížení rizika pro současnost i 

budoucnost 

Po analýze a kvantifikaci rizika je třeba riziko projektu promítnout do 

hodnocení jeho efektivnosti. Přístupy promítání rizika do finančních kritérií 

investičních variant: 

a) Úprava diskontní sazby s ohledem na riziko. 

b) Stanovení rizikových tříd investic s různou výší diskontní sazby. 

c) Metoda koeficientu jistoty. 

d) Ostatní způsoby promítání rizika. 

Cíle a pojetí finančního plánu 

Finanční plánování je formalizované rozhodování o způsobu financování 

(získávání kapitálu), o investování kapitálu do výnosného majetku a o peněžním 

hospodaření. Integruje systém podnikového plánování podle kritérií výnosnosti a 

rizika. Plní úlohu systému včasného varování tím, že předvídá možné a 

pravděpodobné finanční situace dříve než nastanou. Finanční plán je relativně 

autonomní. Obsah finančního plánování spočívá ve třech rozhodovacích polohách: 

- kvantifikovat finanční cíle v zorném poli vlastnického zájmu na 

zhodnocení investovaného kapitálu 

- formulovat finanční politiku, odpovídající dosažené finanční situaci 

podniku, prognóze vnějšího prostředí a podnikatelské strategii 
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- navrhnout vývoj financí podniku v souladu s finančními cíli a finanční 

politikou a ve vazbě na plán prodeje (tržby) a na plán výroby 

(náklady). 

Obecným cílem řízení podniku je zajistit jeho trvalou existenci při co 

nejlepších hospodářských výsledcích.  

Produktem finančního plánování je finanční plán jako zjednodušený model 

budoucích stavů a toků ve finančním systému podniku. Stanoví druh, výši a okamžik 

ekonomických opatření, která k tomu povedou. Finanční plán slouží jako soubor 

kritérii pro rozhodování v přítomnosti o činnostech, jejíchž důsledky nastanou v 

budoucnosti. Finanční plán obsahuje cíle, jejichž realizace vyžaduje zpravidla dobu 

delší než jeden rok. Proto je vhodné sestavovat dlouhodobý finanční plán. Jeho 

součástí je krátkodobý plán pro první rok plánovaného období. 

Dlouhodobý finanční plán podniku 

Na vývoj zisku významněji zapůsobí jen dlouhodobější opatření v investiční a 

technické oblasti, provázena účinným marketingem. Proto zisk jako finanční cíl může 

být vytyčen jen v rámci dlouhodobého horizontu. Lhůtám investičních a výzkumně 

vývojových projektů odpovídá dlouhodobý finanční plán podniku, zpravidla na 

každých příštích pět let. Obsahuje zejména: 

- analýzu finanční situace 

- plán tržeb na základě prognózy  a prodeje 

- plán peněžních toků 

- plánovou rozvahu 

- plánovou výsledovku 

- rozpočet investičních výdajů 

- rozpočet dlouhodobého externího financování. 

Krátkodobé finanční plánování 

Roční finanční plán zpřesňuje a konkretizuje opatření zabezpečení 

dlouhodobých záměrů činnostmi v plánovaném roce. Bezprostředně navazuje na 

očekávanou skutečnost v roce běžném. Příprava ročního plánu se může stát 

příležitostí pro hledání způsobů, jak dosáhnout co nejpříznivější výchozí základny. 

Vnější podmínky stačí prognózovat jen pro krátké období blízkého příštího roku, takže 

riziko prognostické chyby je relativně nízké. V krátkém plánovacím horizontu se 

musejí cíle přizpůsobovat disponibilním prostředkům. Nejvýznamnější součástí 

ročního finančního plánuje plánová výsledovka v kalkulačním členění: tržby, přímý 

materiál, přímé mzdy, variabilní nepřímé náklady, fixní nepřímé náklady, zisk před 

zdaněním, daň z příjmů, zisk po zdanění. 

 

 

Otázky:  

1. Jaký by měl být smysl finančního plánování? 

2. Jaké formy plánování znáte? 
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3. Jak promítnout do plánování riziko a inflaci? 

4. Jak hodnotit efektivitu investičních projektů? 

5. Co by měl obsahovat finanční plán? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Aby mohla organizace fungovat, potřebuje plánovat finance a 

výdaje na investice. K  tomu využívá různých metod, jejichž 

principy jsme si  osvětlili  v  kapitole, kterou jste právě dočetli.  
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5 .  H O D N O C E N Í  E F E K T I V N O S T I  

R O Z H O D O V Á N Í  V E  V E Ř E J N É M  

S E K T O R U  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jak je chápáno hodnocení efektivnosti projektů ve veřejném 

sektoru;  

 Jakými metodami lze hodnotit efektivnost investičních akcí  

ve veřejném sektoru ;  

 Příklady praktického využití  jednotlivých metod .  

 

Budete schopni:  

 Definovat podstatu rozhodování ve veřejném sektoru ;  

 Uvést metody hodnocení efektivnosti projektů ve veřejném 

sektoru.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Metody jednokriteriálního rozhodování,  CMA, CBA, CEA, CUA, 

lineární programování, simulace, Monte Carlo  .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 h teorie  

 

 

 Pro rozhodování při výběru investičních akcí ve veřejném sektoru lze 

použít 3 skupiny metod: 

1. Metody jednokriteriálního rozhodování (nákladově výstupové metody, 

které berou na zřetel pouze vztah výstup/náklady. 

2. Lineární programování, které zohledňuje řadu omezujících podmínek 

projektů. 

3. Metody simulace, které záměry předpokládané v projektu simulují na 

výpočetním zařízení. 

 

Metody jednokriteriálního rozhodování 

 

 Analýza minimalizace nákladů – CMA 

Průvodce studiem.  

Rozhodování o investicích ve veřejném sektoru je specifickou 

oblastí, kde u jednotlivých projektů zohledňujeme buď náklady 

ve vztahu k výstupům, nebo množství  omezujících podmínek, 

popř. potřebujeme simulovat záměry předpokládané v projektu .  
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 Analýza nákladů a přínosů – CBA 

 Analýza efektivnosti nákladů – CEA 

 Analýza užitečnosti nákladů – CUA 

 

Společné pro všechny metody – náklady jsou měřeny v hodnotových 

jednotkách, ale k různě kvantifikovaným výstupům.  U CMA se výstupy neměří, 

při CBA měříme hodnotové jednotky, u CEA naturální jednotky a u CUA se měří 

výstupy ve formě užitečnosti. 

 

CMA 

 

 Relativně nejjednodušší metoda, která má v jednotlivých segmentech 

veřejného sektoru značné možnosti použití. Jako výběrové kritérium je bráno 

pouze hledisko nákladů. Předpokládá se, že výstupy jsou kvalitativně i 

kvantitativně homogenní a relativně shodné. Náklady je třeba brát v úvahu nejen 

při zavádění projektu, ale i po celou dobu, kdy budou z daného projektu plynout 

užitky. 

 

Příklady použití: 

 

 Veřejné aktivity typu „projekt“, jejichž alternativy mají kvalitativně i 

kvantitativně analogické a srovnatelné výstupy. 

 Projekty typu veřejné zakázky, kde jediným výběrovým kritériem je cena. 

 Při reorganizaci veřejných institucí (reengineering, lean management). 

 

CBA 

 

 Tato metoda skýtá značné možnosti pro podporu rozhodování ve veřejném 

sektoru, a to zejména při úvahách o veřejných projektech a výdajových 

programech. V praxi lze tuto metodu použít jako velmi vhodný nástroj 

manažerského rozhodování, kdy za přínos bereme každé zvýšení užitku, za náklad 

každé jeho snížení. Snížení užitku je měřeno náklady příležitosti 

vyhodnocovaného projektu, jimiž se rozumí hodnota obětované alternativní akce. 

 

Příklady použití: 

 

 Investiční projekty typu „stavební projekty s ekologickými aspekty“ 

(dálnice, jaderná elektrárna). 

 Projekt profesionální armády. 

 

CEA 

 

 Metoda je vhodná pro sledování efektivnosti tam, kde instituce pracují na 

bázi systému hromadné obsluhy, např. logistická zařízení, vzdělávací instituce, 

finanční úřady, zdravotnická zařízení, jejichž ocenění užitků v peněžních 

jednotkách je komplikované. Základní kriteriální otázkou je, jak co nejlevněji 

dosáhnout daného cíle. Výstupy instituce pak mohou být kvantifikovány 

nepeněžně, např. počet ošetřených pacientů, množství vyškolených osob apod. 

 

Příklady použití: 
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 Vzdělávací programy ve školství. 

 Hodnocení zdravotnických programů. 

 Logistické projekty ve veřejném sektoru. 

 Evaluace systémů hromadné obsluhy. 

 

CUA 

 

 Tato metoda je založena na sledování porovnávání přírůstků vstupů a 

výstupů. Lze ji použít např. pro ohodnocení efektivnosti zdravotnických a 

ekologických programů. Přínosy se měří v jednotkách životnosti upravené o 

kvalitu života. 

 

Příklady použití: 

 

 Ohodnocování veřejných zakázek v kombinaci s metodou postupného 

rozvrhu váhy, např. investičně náročné akviziční akce – armádní 

vyzbrojovací programy. 

 Programy ve zdravotnictví. 

 Analýza efektivnosti podpůrných prvků v rámci systémů optimalizované 

alokace zdrojů. 

 

 

Příklady použití jednotlivých metod ve veřejném sektoru 

 

Lineární programování 

 

 Při sestavování, ohodnocování a výběru veřejných projektů a veřejných 

zakázek stojíme často před řadou omezujících podmínek, např. rozpočtová, 

ekologická a jiná omezení a zároveň se snažíme vzhledem k omezenosti zdrojů 

najít optimální řešení.  

 

Lineární programování je založena na určitých předpokladech – 

proporcionalita, dělitelnost, určitost, definování jediného cíle. V praxi definovat 

tyto předpoklady je někdy problém. 

 

Při použití metody postupujeme podle následujících 5 kroků lineárního 

programování: 

 

1. Transformace ekonomického problému do matematického modelu 

(identifikace omezujících podmínek, jejich matematický zápis, definice 

klíčové kriteriální funkce) 

2. Zápis totálního tvaru modelu lineárního programování 

3. Provádění řešení 

4. Získání optimálního řešení 

5. Analýza citlivosti (co se stane, když) 

 

Vhodné pro projekty s řadou omezujících podmínek, např. rozpočtová, 

ekologická omezení apod. 
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Metody simulace 

 

 Při konstituování veřejných projektů se můžeme dostat do situace, kdy 

jsme z různých důvodů (časových, bezpečnostních, nákladových) nuceni k tomu, 

abychom záměry předpokládané v projektů simulovali na výpočetním zařízení. 

Typické veřejné projekty jsou např. projekty vojenských operací, řízení letového 

provozu, projekty prevence šíření chorob a ochrany proti nim apod. 

 

 Každá simulace se dá zařadit do jedné ze dvou tříd. Deterministická 

simulace je taková, kdy všechny veličiny jsou definovány na základě 

matematických vztahů. Stochastická stimulace pracuje s náhodnými veličinami. 

 

Metoda Monte Carlo – pro řešení stochastických i deterministických problémů, 

založena na statistickém odhadu pravděpodobnostních charakteristik náhodných 

veličin. Známá též jako diskrétní číslicová simulace. Byla úspěšně vyvinuta a 

používána již za 2. světové války. 

 

Příklady uplatnění v praxi: 

 

 Zdravotnictví – predikce efektivního využití zdrojů zdravotnických 

zařízení v závislosti na složení specialistů 

 Komunální úroveň – vytváření systému sběru odpadků, sítě 

policejních stanic, hromadné dopravy, sněhové kalamity apod. 

 Armáda – simulace válečných operací, řešení logistických problémů 

 Veřejné finance – plánování a rozpočtování 

 Dopravní politika státu 

 Sociální sféra – např. simulace důsledků zavedení nového systému 

pracovišť  

 

Úkol k textu. 

Z doplňkové literatury si nastudujte obecný matematický model lineárního 

programování. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, zda ve Vaší organizace používáte nebo jste někdy použili 

některou z popsaných metod. 

 

Část pro zájemce. 

V této kapitole jsou uvedeny nejčastější případy využití jednotlivých metod. 

Zkuste najít další příklady situací ve veřejném sektoru, kdy by se daly tyto metody 

použít. 

 

Otázky 

1. Jak jsou definovány jednokriteriální metody? 

2. Co je podstatou metod CMA, CBA, CEA, CUA? 
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3. Jak postupujeme při lineárním programování? 

4. Jaké příklady praktické aplikace jednotlivých metod znáte ? 

5. Jaké znáte možnosti využití metody simulace? 

 

Shrnutí kapitoly.  

V  páté  kapitole jsme si ukázali způsoby hodnocení efektivnosti 

projektů ve veřejném sektoru včetně možností  jejich využití u 

různých typů projektů .  
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6 .  A N A L Ý Z A  F I N A N Č N Í  S I T U A C E  

O R G A N I Z A C E  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Které faktory ovlivňují  finanční situaci organizace ;  

 Jaké ukazatele finanční analýzy organizací se využívají pro 

jejich hodnocení ;  

 Jak se za jišťuje finanční analýza v  neziskových organizacích .  

 

Budete schopni:  

 Zhodnotit  finanční si tuaci organizace.  

 Určit specifika finanční analýzy nevýdělečných organizací .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Finanční analýza, ukazatelé rentability,  aktivity,  zadluženosti,  

platební schopnosti,  kapitálového trhu, ukazatelé u nevýdělečných 

organizací.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

 2 h teorie + 1 h příklady  

 

 

 

Účelem je především vyjádřit pokud možno komplexně finanční situaci 

podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně při podrobnější analýze 

zhodnotit některou ze složek finanční analýzy (rozbor zadluženosti, rozbor rizik 

platební neschopnosti atd.). Analýza finanční situace = finanční analýza 

představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

podniku. 

 Finanční analýza  poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje 

tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje tak dospět k určitým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž je možné přijímat 

rozhodnutí. 

 Podnik s uspokojivou finanční situací označujeme jako zdravý podnik. 

Zároveň s rentabilitou je nutnou podmínkou finančního zdraví i přiměřená 

likvidita.  

 Finanční zdraví je tedy možno definovat jako likviditu plus rentabilitu. 

Pokud jsou problémy likvidity natolik vážné, že je nelze vyřešit bez výrazných 

Průvodce studiem.  

Při finančním řízení má velký význam zhodnocení finanční situace 

organizace. Jak se taková finanční analýza  v podniku provádí,  

nám ukáže tato kapitola.  
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změn v činnosti podniku a ve způsobu jeho financování, je podnik ve finanční 

tísni. 

 Souhrnně lze říci, že finanční analýza na základě údajů poskytovaných 

především finančním účetnictvím pomáhá odhalit silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, tedy identifikuje ty momenty, na kterých by podnik v 

budoucnu měl stavět a naopak ty momenty, které vedou nebo by mohly vést k 

případným problémům.  

Zdroje údajů finanční analýzy 

 Údaje pro finanční analýzu můžeme čerpat z mnoha informačních zdrojů. 

Zdroje údajů analýzy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, a to na zdroje 

finančních informací a zdroje nefinančních informací. 

Finanční informace 

 Mezi hlavní zdroje finančních informací řadíme účetní výkazy, jejich 

přílohy a výroční zprávy společností. Tyto zdroje tvoří základ finanční analýzy. 

Mezi další zdroje finančních informací můžeme řadit například předpovědi 

finančních analytiků, hospodářské zprávy informačních médií atd. 

  

Nefinanční informace 

 Kromě finančních informací jsou někdy důležité i nefinanční informace o 

podniku, a to především pro potencionální investory. Zdroje nefinančních 

informací můžeme rozdělit na kvantifikované (data z podnikové statistiky, interní 

směrnice atd.) a nekvantifikované (nezávazné hodnocení a prognózy finančních 

institucí, osobní kontakty, doporučení ostatních odborníků a jiné). 

Uživatelé finanční analýzy 

 Podle toho, kdo provádí finanční analýzu, lze FA rozdělit do dvou oblastí: 

1. Externí finanční analýza, vycházející ze zveřejňovaných a jiným způsobem 

veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací. Dosažená úroveň 

finančního zdraví podniku bude pro okolí sloužit jako signál, jaké má podnik 

vyhlídky na pokračující trvání a na rozvoj v příštích letech. 

2. Interní finanční analýza, je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření 

podniku. Při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje z 

informačního systému podniku (finanční účetnictví, manažerské nebo 

vnitropodnikové účetnictví, podnikové kalkulace, statistiky, plány apod.). Je 

zcela zřejmé, že podnikový management má k dispozici mnohem podrobnější 

spektrum finančních informací. 

 Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

• Manažeři. 

• Investoři. 

• Banky a jiní věřitelé. 

• Obchodní partneři (odběratelé i dodavatelé). 

• Zaměstnanci. 

• Stát a jeho orgány. 
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• Konkurenti. 

 

Ukazatele 

 Extenzivní ukazatele mohou být stavové (například údaje v rozvaze) nebo 

tokové (například údaje ve výkazu zisku a ztráty). Z rozdílu stavových a tokových 

ukazatelů často zjišťujeme rozdílové ukazatele. Extenzivní ukazatele jsou 

základem analýzy vývojových trendů a procentního rozboru. 

 Intenzivní ukazatele získáme poměřením dvou extenzivních ukazatelů. 

Mezi typické intenzivní ukazatele patří poměrové ukazatele. 

 Na základě extenzivních a intenzivních ukazatelů, respektive poměrových 

ukazatelů je založena celá řada dalších metod, které mají za cíl hlavně rozlišit či 

rozšířit vypovídací schopnost těchto ukazatelů. Jsou to například soustavy 

poměrových ukazatelů či metody predikce finanční tísně. 

Postup finanční technické analýzy 

 Postup technické analýzy můžeme obecně rozdělit do pěti etap: 

1. První etapou je výpočet ukazatelů zkoumané firmy. Tato etapa zahrnuje 

výběr časově i prostorově srovnatelných firem, přípravu dat a ukazatelů, 

jejich výpočet a také ověření jejich předpokladů, tedy zjištění spolehlivosti 

ukazatelů a jejich vypovídací schopnosti. 

2. Ve druhé etapě srovnáváme zjištěné hodnoty s odvětvovými průměry. Dále 

také vybereme metody, podle kterých budeme hodnotit. 

3.  Třetí etapou je analýza časových trendů, neboli tzv. horizontální analýza. 

V našem datovém souboru tedy zkoumáme trendy, respektive vývoj 

zjištěných ukazatelů v čase. 

4. Ve čtvrté etapě analyzujeme podrobněji vztahy mezi ukazateli a vlivy, které 

na ně působí. Toto docílíme většinou rozkladem ukazatelů. Jde tedy o 

analýzu vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 

5.  Poslední etapou finanční technické analýzy je návrh na opatření ve 

finančním plánování a řízení. Jde tedy de facto o implementaci výsledků 

předcházejících etap do finančního řízení. 

Členění metod finanční analýzy 

 Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které 

využívají elementární matematiku (základní aritmetické operace), a na metody 

založené na složitých matematických postupech a myšlenkách. Podrobnější 

členění metod je následující: 

Metody elementární technické analýzy 

• analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových), 

• analýza trendů (horizontální analýza), 

• procentní rozbor (vertikální analýza), 

• analýza rozdílových ukazatelů, 
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• analýza Cash flow, 

• analýza poměrových ukazatelů, 

• analýza soustav ukazatelů, 

• pyramidové rozklady, 

• predikční modely. 

Vyšší metody finanční analýzy 

 Vyšší metody finanční analýzy můžeme členit na metody matematicko-

statistické (například bodové odhady, faktorová analýza atd.), a na metody 

nestatistické (například expertní systémy). 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční 

analýzy.  

 V odborné literatuře jsou poměrové ukazatele členěny na pět základních 

skupin: ukazatele rentability, aktivity, platební schopnosti, finanční stability a 

zadluženosti a ukazatelé kapitálového trhu. 

  Jiné zdroje hovoří ještě kromě výše uvedených skupin o ukazatelích 

provozních (výrobních) a ukazatelích na bázi finančních fondů a Cash flow. 

Ukazatele zadluženosti se také někdy označují jako ukazatele struktury kapitálu. 

  

Ukazatelé rentability 

 Velmi široké použití má měření výnosnosti vložených prostředků i ve 

vnitropodnikovém řízení, zejména při řízení větších vnitropodnikových jednotek, 

na něž byla delegována značná pravomoc a odpovědnost. Ke zjišťování a měření 

rentability, resp. výnosnosti vloženého kapitálu se v praxi nejvíce využívají tyto 

ukazatele: 

• rentabilita celkového kapitálu, 

• rentabilita vlastního kapitálu, 

• rentabilita tržeb (odbytu), resp. zisková marže nebo ziskové rozpětí, 

• rentabilita nákladů. 

 Tyto ukazatele patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových 

ukazatelů, protože využívají údajů ze dvou základních účetních výkazů: z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Ukazatelé rentability jsou používány pro hodnocení a 

komplexní posouzení celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti 

podniku, jejich pomocí se vyjadřuje intenzita využívání reprodukce a zhodnocení 

kapitálu vloženého do podniku. 

Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita (celkového) vloženého kapitálu – ROI (return on investment): 

ROI = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / celkový kapitál 
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 Ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, jeho celkovou 

výdělečnou schopnost. Jeho hodnota udává, kolik korun hospodářského výsledku 

připadá na každou korunu investovanou do podniku. Poměřuje vložené prostředky 

nejen se ziskem, ale i s efekty, které vyplývají ze zhodnocení cizího kapitálu. Ve 

vzorci jsou zohledněny také daňové dopady, jelikož v čitateli je EBIT (earnings 

before interest and taxes), tedy zisk před úhradou úroků a daně z příjmu. 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA (return on assets) 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 

 Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na míru 

zdanění. Je využívám zejména pro srovnání firem s rozdílnými daňovými 

podmínkami a zadlužením. Někdy se používá i zjednodušená forma, ve které 

měříme rentabilitu aktiv jen jako poměr zisku ku aktivům. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Ve finanční analýze je velká pozornost věnována měření zhodnocení 

vlastního kapitálu, rentabilitě vlastního kapitálu (return on equity – ROE), která 

vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého akcionáři. Vlastníci posuzují 

vytvořený zisk jako výdělek z investovaného kapitálu. 

ROE =zisk po zdanění / vlastní kapitál 

 Tento ukazatel slouží například k testování možné účasti vloženého 

kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů, šance na udržení reálné hodnoty 

vlastního kapitálu v podmínkách inflace atd. 

Rentabilita tržeb 

 Ukazatel zisku v poměru k tržbám nebo i k výnosům (ziskovost tržeb) 

vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp. výnosů, 

tzn., kolik dokáže podnik vyprodukovat „efektu“ na 1 Kč tržeb, resp. výnosů 

(nejčastěji se uvádí v procentním vyjádření). 

 Pro ukazatel ziskovosti tržeb, resp. výnosů se používá termín ziskové 

rozpětí nebo zisková marže. Ziskové rozpětí se nejčastěji zjišťuje ve dvou 

podobách: 

Provozní ziskové rozpětí = zisk před úroky a zdaněním  / tržby 

Čisté ziskové rozpětí = zisk po zdanění  / tržby 

 

Rentabilita nákladů 

 Ukazatel nákladovosti se používá k vyjádření relativní úrovně nákladů, 

měřený vztahem nákladů k dosaženým tržbám podniku. Tento ukazatel je 

doplňkovým k předchozímu ukazateli ziskovosti tržeb. 

Náklady / tržby =   1 – zisk/ tržby 

Ukazatelé aktivity 

 Jedná se o ukazatele relativní vázanosti kapitálu v jednotlivých formách 

majetku, jsou charakterizovány buď rychlostí obratu, resp. obratovostí (počtem 

obrátek) nebo dobou obratu (zpravidla ve dnech) celkového kapitálu. Ukazatelé 

aktivity umožňují vyjádřit, kvantifikovat a tedy i analyzovat, jak účinně, 
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intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Vyjadřuje se poměrem 

tržeb(příp. výnosů) k celkovým aktivům. 

Tržby /  celková aktiva =  výnosy / celková aktiva 

 Nejkomplexnější ukazatel obratu celkových aktiv lze rozdělit na: 

obrat stálých aktiv = tržby/ stálá aktiva   

obrat oběžných aktiv = tržby /oběžná aktiva 

 V rámci oběžných aktiv se pak nejčastěji sleduje obrat zásob 

obrat zásob = tržby / zásoby 

doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

 Dalším důležitým ukazatelem je obrat pohledávek a závazků 

obrat pohledávek = tržby /pohledávky 

doba obratu pohledávek = 365/obrat pohledávek 

doba obratu závazků = 365 / obrat závazků 

 Podobným způsobem můžeme sledovat i obrat finančního majetku a obrat 

pracovního kapitálu. 

Ukazatele platební schopnosti 

 Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit potenciální schopnost podniku hradit 

promptně své splatné závazky. Tyto ukazatelé odvozují platební schopnost 

podniku od poměru mezi krátkodobými oběžnými aktivy (bez dlouhodobých 

pohledávek, které mají dobu splatnosti delší než 1 rok) jako nejlikvidnější 

skupinou aktiv a krátkodobými pasivy (dluhy) splatnými v blízké budoucnosti 

(obvykle do 1 roku). 

 Platební schopnost se vyjadřuje v podobě těchto hlavních ukazatelů: 

 běžná neboli celková likvidita (likvidita 3. stupně) 

běžná likvidita = (zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční majetek) / 

krátkodobá pasiva 

nebo 

běžná likvidita = oběžná aktiva (krátkodobá) / krátkodobá pasiva 

 pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + finanční majetek) / krátkodobá 

pasiva 

 peněžní neboli okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

peněžní likvidita = finanční majetek / krátkodobá pasiva 

Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

 Tyto ukazatelé zahrnují celou řadu ukazatelů hodnotících finanční 

strukturu podniku, zejména porovnáním poměru vlastních a cizích finančních 

zdrojů. Za nejdůležitější se považují tyto ukazatele: 

• celkové dluhy (cizí zdroje) k celkovým aktivům, tzv. věřitelské riziko, 
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• vlastní kapitál k celkovým aktivům, 

• celkové dluhy (cizí zdroje) k vlastnímu kapitálu, 

• úrokové krytí, resp. zisková úhrada úroku (zisk před úroky a zdaněním /úroky), 

• krytí úvěrového břemene (zisk po zdanění + odpisy/dluhy), aj. 

Ukazatelé kapitálového trhu 

 Tyto ukazatelé použijeme, jde-li o akciovou společnost, jejíž akcie jsou 

veřejně obchodovatelné. Jedná se především o tyto ukazatele: 

 výplatní poměr 

výplatní poměr = dividenda na 1 akcii / zisk po zdanění na 1 akcii 

 dividendový výnos 

dividendový výnos = dividenda na 1 akcii / tržní cena (kurz) akcie 

 P/E, tj. tržní cena akcie dělená ziskem na 1 akcii 

P/E = tržní cena (kurz) akcie / zisk po zdanění na 1 akcii 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů má velkou nevýhodu v omezené 

vypovídací schopnosti ukazatelů, které charakterizují často úzký úsek finanční 

situace podniku bez možnosti posouzení jeho celkové finanční situace. Z tohoto 

důvodu se vytváří takzvané soustavy ukazatelů, mezi něž patří právě pyramidové 

soustavy ukazatelů. Jsou charakteristické svou pyramidovou skladbou, tedy 

rozkladem jednoho vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, které se dále větví. 

 Na vrcholu pyramidy a tedy vrcholovým ukazatelem bývá vždy ukazatel 

zisku jako základní cíle podniku ku zdrojům/prostředkům k jeho dosažení, tedy 

obecně ukazatel rentability. Vrcholovým ukazatelem může být buď ROI (ROA), 

nebo ROE. 

 Jedním z nejznámějších způsobů syntetického použití poměrových 

kazatelů je Du Pontův diagram. 

 

Finanční analýza pro nevýdělečné organizace 

Pro nevýdělečné organizace není typické sestavování finanční analýzy v 

takové míře jako u podnikatelských subjektů. To vyplývá z poslání, které obě z 

uvedených typů organizací plní. Nicméně i řídící pracovníci nevýdělečných 

organizací musí mít informace, které jsou spolehlivým nástrojem pro řídící a 

kontrolní činnost. Cílem příspěvku bylo upozornit na rozdíly účetních výkazů 

nevýdělečných organizací ve srovnání s výkazy podnikatelských subjektů, které 

lze vysledovat ve formální podobě výkazů i v obsahové stránce jednotlivých 

položek výkazů. Současná podoba výkazů nevýdělečných organizací není vhodná 

pro objektivní hodnocení efektivnosti. Vzhledem k tomu, že každá nevýdělečná 

organizace by měla co nejlépe využívat své zdroje, mělo by být její hospodaření 

kontrolováno obdobně jako u podnikatelských subjektů, protože na základě 

vhodného hospodaření a následné kontroly může být dosaženo nemalých úspor. 

Právě finanční analýza se jeví jako vhodný prostředek, protože na jejím základě 

může být odhalen problém, který se může zatím jevit jako skrytý. Jak už bylo 
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řečeno, ukazatele efektivnosti nejsou sestaveny tak, aby byly v plné míře 

využitelné pro nevýdělečné organizace, mohou však být jednotlivými pracovníky 

nevýdělečných organizací modifikovány tak, aby byly relevantní pro danou 

organizaci a sloužily jí k posouzení jejího hospodaření.  

Získané výsledky s ohledem na jejich interpretaci budou ve výsledných 

parametrech jistě odlišné od doporučených hodnot ukazatelů u ziskových 

společností. Vyhodnocení finanční analýzy, která by byla zpracována pouze za 

hospodářskou činnost nevýdělečné organizace, by v souvislosti s dosaženými 

hodnotami bylo velmi podobné s ohledem na doporučené hodnoty ukazatelů jako 

u podnikatelských subjektů. Problematické i zde však zůstává nevhodné 

rozmístění jednotlivých položek v účetních výkazech, především ve výkazu zisku 

a ztráty.  

Nástroje finanční analýzy vhodné pro hodnocení neziskové organizace 

musí zahrnovat specifika neziskového sektoru. Patří sem ukazatele autarkie, které 

měří míru soběstačnosti organizace, rentability, kdy je posuzována především 

ziskovost vedlejší (hospodářské) činnosti, likvidity, schopnosti hradit své 

závazky, aktivity s ohledem na míru využití vlastního majetku, financování, kdy 

je hodnoceno využití vlastních a cizích zdrojů, a ukazatele investičního rozvoje a 

míry využití práce a kapitálu. Taktéž je možno využít syntetických ukazatelů, kdy 

pro neziskové organizace vznikly modely, které zahrnují hodnocení odlišností 

neziskového sektoru, patří mezi ně model BAMF a KAMF.  

Nevýdělečné organizace narážejí ovšem při provádění finančních analýz 

na problémy, které vyvstávají v souvislosti s hodnocením efektivnosti tohoto typu 

organizací. Problémy souvisejí s konstrukcí většiny ukazatelů, které se využívají 

při finanční analýze, protože velká část těchto ukazatelů pracuje s veličinou 

„zisk“. Neziskové organizace však nejsou zakládány nebo zřizovány primárně za 

účelem podnikání, tj. dosahování zisku (tyto organizace ovšem nemusí být vždy 

nutně neziskové). Vedle hlavního poslání organizace je často prováděna vedlejší 

(hospodářská) činnost za účelem zhodnocení prostředků a získání zdrojů pro 

hlavní činnost. Vedlejší činnost by měla být vždy zisková. Pro nevýdělečné 

organizace je charakteristické vícezdrojové financování. Toto financování je 

nutností, protože většina nevýdělečných organizací nevyprodukuje dostatek 

vlastních zdrojů pro svou činnost. Jsou často závislé na vnějších zdrojích, kam 

patří například dotace, dary a dědictví atd. U nevýdělečných organizací je také 

nutno zohledňovat způsoby účtování vycházející z postupů účtování těchto 

organizací, jelikož mají vliv na data získaná z účetnictví a jejich vypovídací 

schopnost. Na základě výše uvedeného tedy lze konstatovat, že objektivní 

hodnocení efektivnosti těchto subjektů doprovází řada nedostatků. Všechny výše 

uvedené faktory je nutno brát v úvahu při provádění finanční analýzy a případně 

je nutno vysvětlit vzniklé odchylky nebo ukazatele a upravit do podoby, která by 

byla přijatelná pro nevýdělečné organizace.  

 

Příklad  

Společnost má následující finanční údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát: 

Rozvaha 

Aktiva celkem 300 000 

Stálá aktiva 200 000 
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Oběžná aktiva 100 000 

Pasiva celkem 300 000 

Vlastní kapitál 130 000 

základní kapitál 100 000 

zisk minulých období a fondy 30 000 

Cizí zdroje 170 000 

krátkodobé závazky 70 000 

z toho obchodní závazky 30 000 

krátkodobý úvěr (14%) 40 000 

dlouhodobý úvěr (10%) 100 000 

 

Vybrané údaje z výkazu zisků a ztrát 

Provozní zisk 72 800 

Úrok 12 800 

Zisk před zdaněním 60 000 

Daň 16 800 

Čistý zisk 43 200 

 

Finanční ředitel byl upozorněn na to, že běžný poměr, tj. oběžná 

aktiva/krátkodobá pasiva je příliš nízký. Jako vyhovující se v tomto odvětví 

považuje poměr ve výši 2. Finanční ředitel proto navrhl plán, kde by firma upsala 

dluhopisy s 13% kuponem v celkové hodnotě 40 000 a splatila jimi krátkodobý 

úvěr, který čerpá vždy sezónně jen polovinu roku. Tyto obligace by byly v oběhu 

po celý rok a v obdobích, kdy by načerpané prostředky nebyly potřeba k 

financování sezónních potřeb firmy, mohly by se zainvestovat do 

obchodovatelných cenných papírů, které vynášejí 8% p.a. před zdaněním. 

a) Vypočtěte běžný poměr, čistý pracovní kapitál a ROA 

b) Jakých hodnot by dosáhly firemní ukazatele : běžný poměr, čistý pracovní 

kapitál a ROA, kdyby tento plán byl v účinnosti již během minulého roku? 

c) Zvýšila se likvidita nejméně na 2 ? 

d) Jaký byl vliv na ziskovost firmy ? 

Řešení : 

Ad a) běžný poměr (rychlý test likvidity) : 100 000/ 70 000 = 1,43 

          čistý pracovní kapitál: 100 000-70 000 = 30 000 

          ROA:  čistý zisk / aktiva   43 200/300 000 = 14,40% 

Ad b) pro výpočet nových hodnot je třeba sestavit novou rozvahu  a výkaz zisků a 

ztrát: 

Nová rozvaha 

Aktiva celkem 300 000 

Stálá aktiva 200 000 

Oběžná aktiva 100 000 

Pasiva celkem 300 000 

Vlastní kapitál 130 000 

základní kapitál 100 000 

zisk minulých období a fondy 30 000 

Cizí zdroje 170 000 

krátkodobé závazky 30 000 



 Finanční management organizací služeb sociální práce 40 

z toho obchodní závazky 30 000 

krátkodobý úvěr (14%) 0 

dlouhodobý úvěr (10%) 100 000 

obligace (13%) 40 000 

 

Vybrané údaje z výkazu zisků a ztrát 

Provozní zisk 72 800 

Úrok 15 200 

Výnosový úrok 1 600 

Zisk před zdaněním 59 200 

Daň 16 576 

Čistý zisk 42 624 

běžný poměr (rychlý test likvidity) 100 000/ 30 000 = 3,33 

čistý pracovní kapitál 100 000-30 000 = 70 000 

ROA čistý zisk / aktiva 42 624/300 000 = 14,21% 

c) Likvidita se zvýšila. 

d) Ziskovost klesla. 

 

Úkol k textu. 

Jak může hospodářská politika a hospodářská situace země ovlivnit růst 

rentability a významu oběžného majetku?  

Úkol k zamyšlení. 

Podnik vykazuje meziročně neustále rostoucí zisk. Aktiva a pasiva také rostou, ale 

přesto jeho vlastní kapitál klesá. Roste tedy míra zadlužení. Čím je to způsobeno? 

Rozhodla valná hromada o dosaženém zisku správně? 

Část pro zájemce. 

Často se setkáváme s tím, že podnik vykazuje záporný vlastní kapitál. Podniká 

tedy se ztrátou, která snižuje základní kapitál do mínusu. Zdroje krytí aktiv jsou 

jen cizí zdroje - závazky krátkodobé, dlouhodobé, půjčky, úvěry apod. Jestliže je 

počáteční ztráta v souladu s podnikovou vizí a. strategií a je kryta dlouhodobými 

půjčkami majoritního vlastníka (např. na počáteční vybudování obchodní sítě, 

technologie apod.), a očekává se v dalších letech zisk - lze souhlasit. V případě 

vykazování záporného vlastního kapitálu po delší časový úsek, v rozporu s 

podnikovou strategií je chyba zřejmě někde jinde a je nutné ji okamžitě řešit. 

Korespondenční úkol. 

Z doplňkové literatury zjistěte vzorce pro výpočet základních ukazatelů finanční 

analýzy nevýdělečných organizací a jejich pomocí zhodnoťte finanční situaci 

konkrétní neziskové organizace.  

Otázky:  

1. Jaké informační zdroje pro finanční analýzu znáte? 

2. Jaké metody finanční analýzy znáte? 

3. Co nám udává ukazatel rentability aktiv? 

4. Co nám říkají ukazatelé likvidity? 
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5. Jaká znáte specifika finanční analýzy v neziskových organizacích? 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Znalost finanční situace organizace  je pro finanční řízení jednou 

z klíčových otázek. Nalezení optimální ch hodnot finančních 

ukazatelů  je pro většinu podniků významné  z hlediska stanovení 

finančních strategií.   

 

 

. 

. 
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7 .  F I N A N Č N Í  Z D R A V Í  O R G A N I Z A C E  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co patří do  finančního zdraví organizace ;  

 Jaké formy bonitních a bankrotních modelů známe ;  

 Základní informace o jednotlivých modelech .  

  

Budete schopni:  

 Charakterizovat rozdíly mezi bonitními a bankrotními modely ;  

 Charakterizovat podstatu hlavních bonitních modelů ;  

 Charakterizovat podstatu hlavních bankrotních modelů .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Bonitní model, bankrotní model, finanční zdraví, Altmanova  Z-fce,  

Zeta model,  Q test, Taflerův model,  IN modely, BDF, IB model .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie  

 

  Finanční zdraví podniku je jedno ze syntetických kritérií zvláštního významu 
(syntetické finanční cíle či syntetická finanční kritéria), a to  průnik podnikem dosažené 
rentability a likvidity. 

finanční zdraví = rentabilita (zisk) + likvidita (CF). 

Teorie finančního řízení podniku vytvořila řadu metod, které toto finanční zdraví 
firmy identifikují dokonce i v časovém předstihu a s odhadnutelnou pravděpodobností 
jejího nastoupení. 

Tyto metodické nástroje finanční analýzy jsou označovány nejrůznějším 

způsobem. My je budeme nazývat metody identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 

a nebo bankrotní / bonitní modely (b/b modely). 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre, Z-fce) pro a.s. 

  

Z = 1.2 x X1 + 1.4 x X2 + 3,3 x X3 + 0,6 x X4 + l ,0 x X5 

použité proměnné mají následující význam: 

X1 = (oběžná aktiva - krátkodobé zdroje) / suma aktiv  

X2 = nerozdělený zisk / suma aktiv  

X3 = EBIT/suma aktív  

Průvodce studiem.  

 

Průvodce studiem.  

Pro financování podnikových potřeb je třeba nalézt určité zdroje, 

které mohou být krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé slouží  

většinou pro krytí  potřeb souvisejících s oběžným majetkem.  
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X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu  

X5 = t r žb y/ suma  a kt iv  

EBIT .. zisk před zdaněním a úroky (ekvivalent provozního zisku) 

Z > 2,99 .. uspokojivá finanční situace 

1,81<Z<2.99.. .. šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z < 1.81 . ,,přímí kandidáti bankrotu" 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre, Z-fce) pro s.r.o. 

 

Z = 0,717 x X1 + 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0.42 x X4 + 0,998 x X5 

Zde použité proměnné mají stejný význam až na odlišně definovanou hodnotu 

poměrového ukazatele X4 

X4 = účetní hodnota základního kapitálu / celkové dluhy 

 

Situace firmy: Z > 2,9 ...... uspokojivá finanční situace 

l ,2 < Z < 2,9 ...... šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z < 1,2 ...... „přímí kandidáti bankrotu" 

Zeta model 

Jde komerčně využívanou verzi Z-funkce, kterou distribuuje poradenská firma 

ZETA services. Know-how patří samozřejmě opět E. I. Altmanovi a jeho týmu. 

Zeta model má proti běžně známým modifikacím Z-funkce některé úpravy, ku 
příkladu zahrnuje kapitalizaci leasingu atd.. Je použitelný i pro obchodní společnosti a 
spolehlivost jeho předpovědi se udává na úrovni 

66 % ........... 5 let před bankrotem 

99 % ............l rok před bankrotem. 

Quick test (Q-test) 

Metoda byla původně vytvořena a používána v bankovním sektoru SRN v 

padesátých a šedesátých letech. Postupně byla uvolněna i pro využití v průmyslu. Dodnes 

j e v  našich podmínkách stále široce používána, přesto že by se mohlo zdát, že její hlavní 

význam bude spočívat spíše v roli „sociologické sondy" do hospodářských poměrů 

SRN tehdejší doby. Metoda má podobu definovanou následovně: 

1. Hodnotí se 4 ukazatele: VK/A, splácení dluhů, CF/T, ROA (s úroky) 
       

VK .... vlastní kapitál 

A ...... suma aktiv 

T ...... tržby 

CZ .... cizí zdroje 

CF = čistý zisk po zdanění + odpisy 

splácení dluhu = (cizí zdroje - peněžní prostředky) / CF 

ROA (s úroky) = (čistý zisk po zdanění + úroky z cizích zdrojů) / A 
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2. Každý z ukazatelů se ohodnotí známkou 1 (výborný) až 5 (ohrožen insolvencí). 

 

3. Celkové hodnocení je rovno aritmetickému průměru z hodnot všech čtyř kritérií.  

 

Indikátor bonity (IB) 

Základní definiční funkce indikátoru bonity připomíná Z-funkci 

IB = l,5x(CF/závazky) + 0,08xA/závazky + lOxEBT/A + 5xEBT/T +0,3xzásoby/T + 

0,1T/A 

Zde použité proměnné mají stejný význam jako výše. Nově zavedená proměnná     
EBT představuje zisk před zdaněním. 

Situace firmy: 

IB > l dobrá;   > 2   velmi dobrá;     > 3   extrémně dobrá IB < O špatná;   < -l velmi špatná;   

< - 2 extrémně špatná  

 

Beermanova diskriminační funkce (BDF) 

Tato metodika hodnocení bonity firmy byla vytvořena pro řemeslnické a výrobní 

firmy (ne pro obchodní podniky). Zahrnuje 10 poměrových ukazatelů, kterým je 

přiřazena váha různé hodnoty, 3 ukazatelé mají váhu dosahující záporné hodnoty.  

Situace firmy: pro BDF < 0,3 lze postavení podniku považovat za uspokojivé. 

Taflerův bankrotní model 

 

 Zt = 0,53xR1 + 0,13xR2 + 0,18xR3 + 0,16xR4 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktíva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky / suma aktív 

R4 = tržby celkem /  suma aktiv 

Z > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

Z < 0,2      vyšší pravděpodobnost bankrotu 

 

Indexy IN (diskriminační funkce pro domácí podmínky) 

Autoři této množiny diskriminačních funkcí jsou Ivan a Inka Neumaierovi. 

Vytvořili s ohledem na specifika ČR obdobu Z-funkce (pod názvem index 

důvěryhodnosti IN) v několika variantách, odlišených rokem publikace či vzniku dané 

varianty. 

 
Snad nejznámější je Index IN 95, variant je však více, liší se váhou přiřazenou 

jednolivým ukazatelům.  
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Definiční vztah (diskriminační funkce) má podobu 

 

IN = V1 x  A + V2xB + V3xC + V4xD + V5xE + V6xF  

Zde použité symboly mají následující význam: 

   A     aktiva / cizí kapitál 

B     EBIT / nákladové úroky 

C      EBIT / celková aktiva 

D     tržby / celková aktiva 

E      oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

F    závazky po lhůtě splatnosti / tržby 

Situace firmy:         IN > 2 lze předpovídat uspokojivou finanční situaci 

                                  l < IN < 2 podnik s nevyhraněnými výsledky 

IN < l podnik je ohrožen vážnými finančními problémy. 

 

 

Úkol k textu. 

Najděte si na internetu poslední variantu IN modelu. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad vhodností použití Altmanova modelu v českých podmínkách. 

 

Část pro zájemce. 

Zadejte si do internetového vyhledávače slova bonitní modely a bankrotní modely a 

uvidíte, kolik odkazů Vám bude nabídnuto. 

 

Otázky:  

1. Jaké formy modelů hodnocení finančního zdraví znáte? 

2. Co je podstatou Q testu? 

3. Jak se liší bonitní a bankrotní modely? 

4. Jak členíme Altmanovy modely? 

5. Jaké jsou modely vytvořené na míru českým podmínkám? 
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Shrnutí kapitoly.  

V kapitole,  kterou jsme právě dočetli ,  jsme si  ukázali , jakými 

metodami můžeme odhalit budoucí finanční obtíže organizací .  

S poměrně vysokou spolehlivostí tyto organizace vysílají signály 

o budoucích problémech již několik let  předem a pomocí 

bonitních a bankrotních modelů se dají  rozpoznat.  
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8 .  Č A S O V Á  H O D N O T A  P E N Ě Z  V E  

F I N A N Č N Í M  R O Z H O D O V Á N Í  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co znamená faktor  času ve finančním rozhodováni ;  

 K čemu slouží časová hodnota peněz ;  

 Základní informace o  jednorázových platbách ;  

 Základní informace o opakujících se platbách .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat faktor času ve finančním rozhodování ;  

 Charakterizovat podstatu metod pro jednorázové platby ;  

 Charakterizovat podstatu metod pro opakující se platby .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Faktor času, časová hodnota peněz, anuita, současná hodnota,  

budoucí hodnota,  úročitel, odúročitel, střadatel, fondovatel,  

umořovatel, zásob itel . 

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie + 0,5 h příklady  

 

 

Finanční rozhodování podniku, zejména rozhodování dlouhodobějšího 

charakteru, je ovlivněno časem. Peněžní prostředky, které podnik má k dispozici 

okamžitě nejsou ekvivalentní se stejnými peněžními prostředky, které získá v 

budoucnosti. Peníze, s kterými podnik disponuje v současnosti, mají pro něho větší 

význam, větší hodnotu, než tytéž peníze, získané v budoucnosti. Je tomu tak proto, 

že současné peněžní prostředky může podnik finančně investovat a okamžitě tak 

získávat úrokové výnosy. Proto při finančním rozhodování je třeba respektovat faktor 

času. 

Faktor času se uplatňuje především: 

- při rozhodování o investicích (výběru investičních variant) 

- při kalkulaci výhodnosti jednotlivých forem financování fixního majetku (při 

hledání optimální kapitálové struktury) 

- při stanovení tržní ceny majetku podniku, ev. jeho jednotlivých složek 

Průvodce studiem.  

Peníze, které má organizace v  současnosti, mají vyšší hodnotu 

než peníze, které získá v budoucnosti .  Proto je třeba při 

finančním rozhodování pracovat s  faktorem času.  
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Pro respektování faktoru času se používají metody složeného úročení, 

které představují takový způsob výpočtu úroků, kdy se úrok počítá nejen z 
původního vkladu, ale i z již připsaných úroků. 

METODY PRO JEDNORÁZOVÉ PLATBY: 

Budoucí hodnota jednorázového vkladu 

Při odvození vztahu pro výpočet budoucí hodnoty jednorázového vkladu se 

vychází z úvahy, že v současnosti je k dispozici určitá peněžní částka, která je 

označována jako současná hodnota (SH). Předpokládá se, že tato částka bude 

určitým způsobem využita, například bude uložena na termínovaný vklad s cílem 

získat úrok jako odměnu za zapůjčení dočasně volných peněžních prostředků. 

Uložená současná hodnota bude tedy po uplynutí dané doby zvýšena o připsaný úrok, 

a tato hledaná hodnota je označována jako budoucí hodnota (BH). 

 

BH = SH x (1 + i)ⁿ 

kde i = úroková míra za jedno období 

n = počet období, za které se 

úrok počítá  

 

(l+i)
n
 = úročitel 

Pravidlo: čím delší je časový horizont, tím vyšší je budoucí hodnota peněz 

investovaných „dnes". 

 

Užití: ke všem propočtům, kde se zachycuje růst o stejné procento, např. budoucí 

hodnota vkladů podniku na účtu v bance, hodnota investičních vkladů s ohledem na 

faktor času apod. 

 

Současná hodnota jednorázového vkladu (diskontovaná hodnota) 

Při odvození vztahu pro výpočet současné hodnoty (SH) jednorázového 

vkladu se vychází z úvahy, že je známa požadovaná peněžní částka v budoucnu, 

která je označována jako budoucí hodnota (BH) a která bude získána jako 

zhodnocení jednorázového vkladu v současnosti. Hledanou hodnotou je tedy 

současná hodnota peněžní částky, která by měla být uložena na termínovaný vklad 

tak, aby v budoucnu představovala požadovanou hodnotu. 

SH = BH x 1/ (1 + i)ⁿ 

 

kde 1/ (1 + i)ⁿ = odúročitel 

Pravidlo: čím déle musíme čekat na peníze, které obdržíme v budoucnu, tím je jejich 

současná hodnota nižší. 

Užití: všude tam, kde je třeba budoucí příjem nebo výnos převést na současnou 

hodnotu, např. stanovení současné hodnoty budoucích příjmů z investic, při 

určení ceny majetku z očekávaných příjmů apod. 
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METODY PRO VYJÁDŘENI PRAVIDELNÉ SE OPAKUJÍCÍ PLATBY  

Budoucí hodnota anuity 

Anuitou (A) se rozumí série pravidelných plateb ve stále stejné výši za určité 

období, předpokládá se přitom, že se pravidelné vklady ukládají koncem každého 

roku. Hledanou hodnotou je budoucí celková hodnota série plateb prováděných v 

jednotlivých pravidelně se opakujících okamžicích. Tato částka v budoucnu je 

označuje jako budoucí hodnota anuity (BHA), kde  pracujeme  s  pojmem střadatel. (1 + 

i)ⁿ - 1/i 

Užití: tehdy, když je nezbytné kvantifikovat konečnou hodnotu pravidelných vkladů 
včetně úroků za určité období, např. pro určení konečné hodnoty pravidelných úspor, 
pro stanovení konečné hodnoty pravidelné tvorby rezervního fondu, pro výpočet 
hodnoty pravidelně vkládaných peněžních prostředků do investic apod. 

Anuita z budoucí hodnoty 

Anuitu představuje série pravidelně se opakujících plateb ve stále stejné výši 

za určité období. Při výpočtu anuity z budoucí hodnoty (A) je třeba najít výši této 

pravidelně se opakující platby, která zajistí výslednou hodnotu úspor v požadované 

výši. Předpokladem je opět skutečnost, že pravidelné platby se uskutečňují až na 

konci období (tzv. anuita placená pozadu). 

A = BHA x  1/ střadatel 

kde převrácená hodnota střadatele  = fondovatel 

Je tedy známa konečná hodnota, která bude dosažena v budoucnosti, pomocí 

fondovatele se zjišťuje, v jaké výši musí být prováděny pravidelně se opakující platby, 

aby byla tato konečná hodnota zajištěna. 

Užití: např. určení pravidelné platby koncem roku do rezervního fondu tak, aby 
tento fond dosáhl předpokládané výše, nebo stanovení výše pravidelně ukládaných 
částek koncem roku na účet u banky k dosažení žádané budoucí hodnoty 

Anuitní splátka kapitálu (kapitálová obnova) 

Při odvozem vztahu pro výpočet anuitní splátky kapitálu je vhodné si 

uvědomit jiný název ukazatele, kterým je kapitálová obnova nebo někdy také roční 

splátka úvěru a úroku. Zjišťuje se výše pravidelných plateb (splátek úvěru), jejichž 

placením po určitou předeni stanovenou dobu by byla uhrazena současná hodnota 

vypůjčené částky (dluhu). Předpokladem je skutečnost, že pravidelné platby se 

uskutečňují až na konci období (tzv. anuita placena pozadu). 

A = SHA   x  umořovatel       i (1+i)
n 

/ (1+i)
n
-1 

Užití: např. při splácení (umořování) pravidelných splátek úvěru a úrokových plateb z 

dosud nesplaceného úvěru, tedy určení výše splátky úvěru a úroků z dosud 

nesplaceného úvěru. 
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Současná hodnota anuity 

Při odvozování vztahu pro výpočet současné hodnoty anuity se opět vychází 

z pojmu anuita. Tentokrát se hledá současná hodnota částky (SHA), která by 

zajistila pravidelné vyplácení stále stejné částky na konci úrokovacího období pro 

určitou předem stanovenou dobu. Zbývající nevyplacená částka vkladu se dále 

úročí. Předpokladem je skutečnost, že pravidelné platby se uskutečňují až na konci 

období (tzv. anuita placená pozadu). 

SHA = A x zásobitel (převrácená hodnota umořovatele) 

Tato metoda se používá v případech, kdy je nezbytné určit výši 
jednorázového vkladu v současnosti, který by zajistil sérii pravidelných plateb po 
určité období - například reálnou hodnotu aktuálního zůstatku dluhu, dále pro 
výpočet diskontovaných provozních nákladů investiční varianty (za předpokladu, že 
výše ročních provozních nákladů je stejná), nebo pro výpočet vnitřního výnosového 
procenta při pravidelných peněžních příjmech z investice. 

 

 

 

Úkol k textu. 

Navrhněte způsob postupné splátky úvěru při použití vhodné metody. 

 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad příklady aplikace jednotlivých metod v praxi. 

 

Část pro zájemce. 

Prostudujte si v doplňkové literatuře další příklady aplikace metod zohledňujících 

faktor času. 

 

Korespondenční úkol. 

Vypočtěte následující příklady: 

1. Podnik dosáhne v důsledku změn v technologii zpracování svých výrobků, 

roční úsporu elektrické energie v částce Kč 150 000. Kolik činí skutečný 

přínos těchto úspor za 10 let, jestliže rentabilita z vloženého kapitálu 

podniku dosahuje 5 %? (Předpokládáme, že úspory se budou průběžně 

investovat a přinesou stejnou rentabilitu). 

2. Podnik se zavázal, že každoročně (na konci roku) po 5 let bude ze svého 
zisku přispívat na výzkumné práce, prováděné vysokou školou pro jeho 
potřeby, částkou l mil. Kč. Úroková míra z dlouhodobých vkladů činí 3 %. 
Jaká je současná hodnota těchto příspěvků pro vysokou školu? 

 

Otázky. 

1. Charakterizujte podstatu časové hodnoty peněz. 
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2. Jaký je rozdíl mezi jednorázovými a opakujícími se platbami? 

3. Jaký je rozdíl mezi současnou a budoucí hodnotou? 

4. Určete podstatu anuity. 

5. Ke každé metodě uveďte alespoň 1 příklad využití v praxi. 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Kapitola,  kterou jsme právě dočetli ,  nám objasnila, jaké jsou 

rozdíly mezi penězi, která má organizace v  současnosti a penězi,  

které obdrží v budoucnosti .  

 

. 
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9 .  H O S P O D Á Ř S K Á  A  D O P L Ň K O V Á  

Č I N N O S T   

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je podstatou hlavní hospodářské a vedlejší doplňkové 

činnosti  organizace  ;  

 Jaké jsou typy financování hospodářské činnosti,  

 Jaké jsou typy organizací podle hospodářské činnosti ;  

 Něco o právních předpisech regulující hlavní hospodářskou a 

vedlejší doplňkovou činnost .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat hospodářskou a doplňkovou činnost 

organizace;  

 Určit typy organizací podle hospodářské činnosti ,  

 Vyjmenovat právní předpisy pro úpravu hlavní a vedlejší 

doplňkové činnosti .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Hlavní hospodářská činnost , vedlejší doplňková činnost .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 h teorie 

 

 

Činnost neziskových organizací vychází z formulace vize (krátká a 

popisuje neměnný stav) a poslání (má konkrétní charakter ve vztahu k důvodům, 

proč byla organizace založena).  

 

Na rozdíl od ziskových organizací, které jsou zakládány za účelem 

podnikání, vyjadřuje poslání neziskové organizace modifikaci činností, které 

realizuje a představuje definici zaměření organizace ve vztahu k dosažení 

předpokládaných užitků.Od poslání jsou odvozeny cíle organizace. 

 

Financování hospodářské činnosti neziskových organizací 

 

 Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů 

 Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají 

legislativní nárok (příspěvkové organizace, církve, politické strany atd.) 

Průvodce studiem.  

 

Průvodce studiem.  

Některé neziskové organizace provozují kromě své hlavní 

hospodářské činnosti  ještě další, vedlejš í,  doplňkovou činnost .  



 Finanční management organizací služeb sociální práce 53 

 Organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, 

granty, vlastní činnost) 

 Organizace financované především z výsledků realizace svého poslání 

 

Členění neziskových organizace podle hospodářské činnosti 

 

 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti 

 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním 

posláním veřejně prospěšné činnosti 

 Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a 

příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků 

 Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace s globálním posláním veřejně 

prospěšné činnosti 

 Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společnosti a jim 

podobných s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné 

činnosti 

 

Hlavní – hospodářská činnost organizace 

 

 Činnost vyplývající z poslání organizace. 

 

Doplňková činnost (vedlejší činnost) 

 

 Doplňková činnost může být stejného nebo odlišného charakteru od hlavní 

hospodářské činnosti 

 Může být vytvářena na podporu hlavní hospodářské činnosti jako činnost 

obslužná nebo může mít zcela nezávislý charakter, rozšiřuje tak spektrum 

činností organizace, ale nemusí vyplývat z vize, poslání a cílů organizace.  

 Důvodem pro její vznik může být např. nedostatek finančních prostředků 

na dodavatelský způsob zajištění nebo nemožnost zajistit určité činnosti 

organizace dodavatelským či jiným způsobem. 

 

Právní předpisy umožňující hospodářskou a doplňkovou činnost neziskových 

organizací 

 

 Zákon o živnostenském podnikání 

 Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy, předpisy sociálního 

zabezpečení 

 Daňové zákony 

 Poplatky 

 Zákony upravující finanční hospodaření (zákon o státním rozpočtu, zákon 

o účetnictví, celní zákon, celní sazebník, vyhláška o osvobození zboží od 

dovozního cla apod.) 

 Ostatní právní předpisy (zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o 

státní statistické službě, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 

vyhláška pro provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou 

pracovní schopností, zákon o ochraně přírody a krajiny a další) 
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Úkol k textu. 

Jaké důvody vedou neziskové organizace k provozování vedlejší, doplňkové 

činnosti? 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, zda Vaše organizace provozuje vedlejší, doplňkovou 

činnost a proč. 

 

Část pro zájemce. 

Pokuste se zařadit Vaši organizaci podle hospodářské činnosti. 

 

 

Otázky:  

1. Definujte podstatu hlavní,  hospodářské a vedlejší, doplňkové činnosti. 

2. Jaké jsou typy organizací podle hospodářské činnosti, zkuste si uvést 

příklady těchto organizací. 

3. Co sledujeme při provozování hlavní činnosti? 

4. Jakými předpisy se řídí vedlejší činnost? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

V kapitole, kterou jste si  právě přečetli,  jsme se zabývali  

problematikou hlavní hospodářské a vedlejší doplňkové činnosti .  

Určili jsme si typy organizací a právní předpisy, které musí 

organizace při provozování této činnosti dodržovat .  

 

. 
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1 0 .  K O N T R O L A  V  N E Z I S K O V É M  

S E K T O R U  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jaká jsou specifika kontroly v neziskovém sektoru ;  

 Jaké  druhy kontrol se používají ;  

 Jaké jsou právní předpisy regulující  finanční kontrol u;  

 V čem spočívá podstata 6 pojetí  kontroly .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat specifika kontroly v  neziskovém sektoru ;  

 Vyjmenovat druhy kontroly;  

 Charakterizovat finanční kontrolu .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Kontrola, finanční kontrola, audit .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

0,5 h teorie 

 

 

 

 Každá organizace, nejen nezisková, musí pravidelně provádět kontrolu, aby 

zjistila odchylky od žádoucího stavu a mohla navrhnout opatření k jejich nápravě.  

Na kontrolu můžeme pohlížet z různých úhlů pohledu. 

 

 6 základních pojetí kontroly 

 

 Informační - zjištění skutečnosti o kontrolovaném objektů, konfrontace 

skutečnosti s očekáváním, objevení odchylek, zjištění výskytu odchylek. 

 

 Regulační - odstranění nežádoucích odchylek, kontrola se zpětnou 

vazbou. 

 

 Institucionální – stejné jako regulační, ale ve vztahu k instituci, která 

kontrolu realizuje. 

 

 Represivní – vyvození důsledků 

 

 

Průvodce studiem.  

Kontrola by měla být jednou ze základních manažerských funkcí,  

která ověřuje, zda bylo dosaženo žádoucího stavu .  Nejedná se 

pouze o finanční kontrolu, jak bývá někdy mylně chápána.  
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 Motivační – opak represivního pojetí 

 

 Výchovné – subjekt kontroly působí na kontrolovaný objekt jako 

výchovný činitel 

 

 Nutnost budovat zpětnou i dopřednou vazbu. 

 

Druhy kontrol 

 

 Podle subjektu kontroly – individuální (vykonává 1 subjekt), 

koordinovaná (více subjektů) 

 Podle objektu kontroly – vnitřní a vnější 

 Podle kontrolního systému ve vztahu k určitému objektu – kontrola 

podle odvětví 

 Podle organizačního vztahu – vertikální a horizontální  

 Podle systému kontroly – plánovitou a operativní 

 Podle časového vztahu – předběžná, průběžná, následná, soustavná, 

občasná 

 Globální forma kontroly – za pomoci účetnictví, finančních výkazů a 

pravidelných hlášení 

 Podle vztahu k podstatě věci – formální a neformální 

 Podle způsobu vyjadřování – finanční, naturální a verbální 

 Podle odborného výkonu – profesionální a občanská 

 

 

Finanční kontrola a audit 

 

Stanoví předmět, hlavní cíle, zásady uspořádání a rozsah finanční kontroly.  

Netýká se kontrol realizovaných Nejvyšším kontrolním úřadem, hospodaření 

územně samosprávních celků s výjimkou kontroly veřejné finanční podpory.  

Finanční kontrola je součástí systému řízení zabezpečujícího hospodaření.  

 

Tvoří ji: 

 Veřejnoprávní kontrola – systém finanční kontroly vykonávané 

kontrolními orgány 

 Finanční kontrola podle mezinárodních smluv – kontrola zahraničních 

prostředků 

 Vnitřní kontrolní systém organizací – řídící kontrola (kontrola 

zajišťovaná odpovědnými vedoucími při přípravě operací, při průběžném 

sledování a následném hodnocení výsledků a správnosti hospodaření)  a 

interní audit (organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a 

vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly včetně prověřování 

správnosti vybraných operací 
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Právní předpisy upravující finanční kontrolu: 

 

 Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 

 Zákon č. 563/91 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

 Prováděcí vyhlášky 

 

 

 

Úkol k textu. 

Které kritérium byste použili pro klasifikaci kontroly? 

 

 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jaké druhy kontrol se provádějí ve Vaší organizaci, kdo je 

provádí a proč. 

 

 

Část pro zájemce. 

Najděte si v doplňkové literatuře více informací o auditu. 

 

 

 

Otázky:  

1. Co nám vyjadřuje finanční kontrola? 

2. Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem? 

3. Vyjmenujte 6 pojetí kontroly? 

4. Co nám říká průběžná kontrola? 

5. Proč je kontrola tak důležitá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Finanční management organizací služeb sociální práce 58 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

V této kapitole jsme se naučili chápat důležitost kontroly.  Ukázali  

jsme si  druhy kontrol  a stručně jsme se seznámili s  finanční 

kontrolou. 
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1 1 .  R O Z P O Č E T N I C T V Í  N E Z I S K O V Ý C H  

O R G A N I Z A C Í  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co nám vyjadřuje rozpočet ;  

 Jak se od sebe l iší jednotlivé druhy rozpočtů ;  

 Jaké jsou kroky při  sestavení programového rozpočtu .  

 

Budete schopni: 

 Definovat rozdíly mezi jednotlivými druhy rozpočtu ;  

 Vyjmenovat kroky vedoucí k sestavení programového 

rozpočtu .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Rozpočet, finanční plán, programový rozpočet,  zdrojový rozpočet, 

rozpočet peněžních toků .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 h teorie 

 

 

 

 Základním nástrojem finančního plánování je rozpočet. Zjednodušeně 

můžeme říci, že rozpočet je plán činnosti organizace na určité období vyjádřený v 

peněžních jednotkách. 

 

Důvody pro sestavení rozpočtu: 

 

 Musí se najít, kolik peněz bude potřeba k zajištění činnosti organizace a z 

jakých zdrojů tyto peníze hodlá získat. 

 Návaznost na strategické plánování organizace. 

 Vývoj organizace – každá organizace musí mít definováno poslání a v 

návaznosti na to své zásady a cíle. 

 Plánování – rozpočet je nedílnou součástí plánu organizace 

 Řízení a hodnocení činnosti organizace – v průběhu činnosti slouží 

rozpočet k periodickému porovnávání předpokladů se skutečností. 

 Získávání prostředků pro činnost organizace – rozpočet má velmi důležité 

místo v procesu získávání prostředků pro organizaci. 

Průvodce studiem.  

Pro neziskové organizace je rozpočet základním nástrojem 

finančního plánování a nedílnou součástí finančního plánu .  

Pojďme si ukázat,  jaké druhy rozpočtu mohou organizace 

sestavovat.  
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 Kalkulace a účetnictví – nástroje pro testování kvalitního rozpočtu. 

 

Typy rozpočtů 

 

Programový rozpočet – nejčastější. Podle rozsahu a činnosti organizace bývá 

rozdělen podle jednotlivých činností – programů. Ukazuje předpokládané 

náklady k zabezpečení jednotlivých programů a předpokládané zdroje na 

každý program. Cílem je zachytit komplexně předpokládané výnosy a náklady 

v daném období nezávisle na skutečných finančních tocích. 

 

Kroky: 

 

1. identifikace programů 

2. vyjádření programů v peněžních jednotkách 

3. vyjádření režijních nákladů 

4. rozdělení režijních nákladů mezi programy 

5. rozdělení zdrojů financí mezi jednotlivé programy 

 

Zdrojový rozpočet – ukazuje podle jednotlivých programů, z kterých finančních 

zdrojů bude hradit jednotlivé druhy nákladů. Vhodné pro organizace, které mají 

více zdrojů. Sestavuje se pro každý program zvlášť. Ukáže, zda jsou zajištěny 

výnosy pro všechny druhy nákladů. 

 

Rozpočet finančních toků, cash flow – navazuje na programový rozpočet a 

upravuje jej vzhledem ke skutečným tokům finančních prostředků, které nastanou 

během rozpočtovaného období. V podrobné měsíční nebo čtvrtletní podobě je 

důležitým nástrojem operativního finančního řízení. 

 Operuje se skutečnými toky peněz.  

 Rozděluje veškerou činnost organizace na tři oblasti: vlastní provoz, 

hmotné a nehmotné investice, finanční investice. 

 

Roční finanční plán organizace je jedním ze základních dokumentů, které 

charakterizují plánovanou činnost organizace. Proto by měl být schválen 

vrcholnými orgány. Přípravu po odborné stránce provádí výkonný ředitel, ekonom 

nebo účetní, a poté předkládá návrh rozpočtu vrcholnému orgánu k 

připomínkování a schválení. 

 

 

Úkol k textu. 

Najděte si v doplňkové literatuře podstatu ukázky jednotlivých druhů rozpočtu. 

 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jaký druh rozpočtu se sestavuje ve Vaší organizaci. 
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Část pro zájemce. 

Zkuste sestavit programový rozpočet Vaší organizace.  

 

 

Otázky. 

1. jaký je rozdíl mezi programovým a zdrojovým rozpočtem? 

2. Kdy mluvíme o rozpočtu peněžních toků? 

3. Co je důvodem pro sestavení rozpočtu? 

4. Jak se v rozpočtu peněžních toků dělí činnost organizace? 

5. Jaké kroky má sestavení programového rozpočtu? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

V kapitole, kterou jste právě dočetl i,  jsme si ukázali  druhy 

rozpočtu, které mohou sestavovat neziskové organizac e a důvody,  

proč tyto rozpočty sestavují .  
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1 2 .  V E Ř E J N É  Z A K Á Z K Y  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je podstatou veřejné zakázky ;  

 Jak se veřejné zakázky  člení ;  

 Jaká jsou pravidla veřejných zakázek .  

 

Budete schopni:  

 Určit podstatu veřejné zakázky;  

 Definovat typy a druhy veřejných zakázek ;  

 Popsat  pravidla a legislativu týkající  se veřejných zakázek .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Veřejná zakázka, zákon o veřejných zakázkách, zadavatel veřejný, 

soukromý, centrální ,  sektorový .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie 

 

 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal v oblasti veřejných 

zakázek převzetí souboru legislativy – obecně závazných aktů Evropských 

společenství. Veřejné zakázky jsou ustanoveny v článku 68 Evropské dohody 

zakládající přidružení České republiky k Evropskému společenství s jejich 

členskými státy.  

 

V prvním odstavci článku 68 je uvedeno, že cílem smluvních stran je 

zadávání veřejných zakázek na vzájemných a nediskriminačních základech. 

Druhý odstavec článku 68 upravuje přístupy českých společností a společností 

Evropského společenství tak, aby:  

 

 firmy z ČR, které byly zřízeny na základě české právní úpravy a mají své 

registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území 

České republiky je poskytnut přístup k procedurám veřejných zakázek za 

ne méně příznivých podmínek jako společnostem v Evropském 

společenství,  

 firmám z Evropského společenství, zřízených v souladu s právní úpravou 

členského státu, a jež mají své registrované sídlo, ústřední správu nebo 

hlavní provozní místo na území ES, je poskytnut ne méně příznivý přístup 

Průvodce studiem.  

Pro neziskové organizace  mají z  hlediska jejich aplikovatelnosti  

zcela výjimečný význam veřejné zakázky ,  o jejichž podstatě a 

druzích  si nyní povíme.  
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k procedurám zadávání veřejných zakázek jako společnostem v České 

republice,  

 společnostem podnikajícím v České republice byly přístupy k procedurám 

zadávání veřejných zakázek umožněny za ne méně příznivých podmínek, 

než které jsou poskytovány firmám z České republiky. 

 

 

Obecně to znamená, že společnosti v České republice a firmy z členských 

zemí Evropského společenství musí mít vzájemně zajištěny v rámci hospodářské 

soutěže takové podmínky, které vychází z principů svobody podnikání, fungování 

stejného hodnotového systému, svobody volby partnerů nebo možnosti vstupu a 

výstupu z odvětví. Informovanost všech subjektů a transparentnost trhů v rámci 

konkurenčního prostředí musí umožňovat formální rovnost všech zúčastněných, 

čímž se naplní cíl svobodné společnosti. V rámci Evropské unie jsou platné 

zásady a stanoveny pravidla, že veřejných zakázek se mají možnost účastnit 

společnosti ze všech zemí společenství bez diskriminace a za rovných podmínek.  

 

Smlouva o Evropském společenství neobsahuje zvláštní právní úpravu, 

která se v současnosti zabývá zadáváním veřejných zakázek. 

 

 V České republice je to zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen ZVZ), který byl přijat místo zákona č. 40/2004 Sb. ZVZ stanoví 

podmínky zadávání veřejných zakázek zejména v návaznosti na evropské 

zadávací směrnice. Zákon svůj účel sice v zásadě plní, ale přesto v průběhu více 

než osmi let jeho účinnosti došlo k řadě novelizací, které znamenaly jak dílčí 

úpravy, jejichž zavedení si vyžádala součinnost s přijetím jiných zákonů, tak 

podstatné a rozsáhlé změny. Poslední úprava byla zveřejněna pod č. 40/2015 Sb. 

Ustanovení vztahující se k zadávání veřejných zakázek, ale stanovuje čtyři 

principy pro všechny veřejné zakázky: 

 

1. Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti.  

2. Volný pohyb zboží a zákaz kvantitativních omezení exportu a importu.  

3. Svoboda podnikání občanů jednoho členského státu Evropského 

společenství na území jiného státu.  

4. Svoboda poskytování služeb, jestliže jde o příslušníky členských států. 

Kteří mají bydliště v jiném státě Evropské unie než příjemce služeb.  

 

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je legislativním rámcem, 

který řídí veřejné zakázky v České republice v souladu s právem Evropského 

společenství. Zadavatelé, kteří zadávají zakázku s prahovou hodnotou vyšší, než 

je uvedeno ve směrnicích, jsou povinni uveřejnit oznámení o vypsání veřejné 

zakázky v Ústředním věstníku Evropského společenství dle vzoru, který je uveden 

v příloze ke směrnicím.  

 

Směrnice Evropského společenství dále požadují, aby zadavatelé 

publikovali také informace o výsledcích zadávacích řízení dle stanoveného vzoru 

a v časové lhůtě 48 hodin po zadání zakázky. Informace musí obsahovat sdělení o 
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datu udělení zakázky, o počtu uchazečů a přijatých nabídek, kritéria pro udělení 

zakázky, jméno a adresu úspěšného uchazeče nebo zaplacenou cenu zakázky.  

 

Písemná zpráva musí být zaslána Komisi Evropské unie. Směrnice 

Evropského společenství, které řídí trh veřejných zakázek, jsou:  

 

− Směrnice Rady č. 89/665 o opravných řízeních pro veřejné zakázky na dodávky 

a provedení prací,  

− Směrnice Rady č.92/13 o opravných řízeních v oblasti veřejných služeb.  

 

Účelem těchto směrnic je koordinace národních postupů v zadávání 

veřejných zakázek zavedením minimálního souboru společných pravidel pro 

zakázky, které dosáhnou určité hodnoty a ve spojení se čtyřmi zásadami 

uvedenými ve Smlouvě o Evropském společenství jsou zavazující pro všechny 

zadavatele v Evropské unii. Evropská komise jako nadnárodní orgán, který je 

nezávislý na členských státech, může provádět kontroly ve všech členských 

zemích EU.  

 

V České republice tuto kontrolní činnost provádí v součinnosti s Úřadem 

pro hospodářskou soutěž. Mezi Evropskou komisí a Úřadem pro hospodářskou 

soutěž je zaveden institut vzájemného oznamování, který platí mezi všemi 

antimonopolními úřady členských států. 

 

Současný ZVZ je v principu zcela jiným zákonem, než byl předchozí. 

Nově definuje veřejnou zakázku, stanovuje tři zásady postupu zadavatele, mění a 

doplňuje zadavatele veřejné zakázky, zásadně mění rozlišení veřejné zakázky dle 

finančních limitů nebo doplňuje institut centrálního zadavatele, zakázky malého 

rozsahu nebo soutěžního dialogu.  

 

Obecně lze ZVZ charakterizovat tím, že vychází z tržních principů, ve 

kterých jsou veškeré úkony mezi zadavatelem a uchazečem konány v obchodně-

právních vztazích. Zadavatel nevystupuje z pozice veřejnoprávního orgánu a není 

v nadřazeném postavení vůči uchazečům o veřejnou zakázku. Vztah mezi 

zadavatelem a uchazečem by měl být zcela rovnocenný a na principech 

obchodního partnerství uzavřeného písemnou smlouvou. 

 

Jde o   sedmnáctou a osmnáctou novelizaci ZVZ, kterou je Zákonné 

opatření senátu č. 341/2013 Sb., ze dne 10. října 2013. Předpis č. 341/2013 Sb., 

mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V pořadí osmnáctá novela 

ZVZ nabyla platnost 1. 1. 2014. Z toho důvodu je zde nutné uvést některé aspekty 

zákona platného do konce roku 2013 a od začátku roku 2014. 

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů ustanovuje:  

 

Zadavatelem veřejné zakázky je dle § 2 ZVZ veřejný, dotovaný nebo 

sektorový zadavatel a dle § 3 ZVZ centrální zadavatel.  
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1. Veřejným zadavatelem jsou  

 Česká republika a její organizační složky,  

 státní příspěvkové organizace,  

 územně samosprávné celky (kraje, obce, v případě Prahy městské části či 

obvody),  

 příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky,  

 jiné právnické osoby založené za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu, pokud nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, jsou 

financovány převážně státem nebo jiným veřejným zadavatelem nebo jsou 

státem nebo jiným veřejným zadavatelem ovládány. 

2. Dotovaným zadavatelem jsou právnické nebo fyzické osoby, které zadávají 

veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků pocházejících 

z veřejných zdrojů, nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou 

zakázku z veřejných zdrojů přesahují 200 000 000,-Kč. Dotovaný zadavatel 

postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení ZVZ pro veřejného 

zadavatele. Pokud veřejná zakázka souvisí s oblastí obrany nebo bezpečnosti, tak 

se vztahuje na zadávání veřejné zakázky výjimka a dotovaný zadavatel dle ZVZ 

nepostupuje. 

3. Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních 

činností dle § 4 ZVZ, což jsou veškeré činnosti spojené s provozováním a 

poskytováním služeb pro veřejnost v oborech plynárenství, vodárenství, 

odpadních vod, teplárenství, elektroenergetiky, dopravních sítí, dále pak 

poštovních a filatelistických služeb, logistiky nesouvisejících s poštovními 

službami, finančních služeb, geologických činností a provozování letišť. 

Sektorovým zadavatelem je vždy osoba, která tuto relevantní činnost vykonává na 

základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný 

zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat svůj vliv jako je disponování většinou 

hlasovacích  práv nebo jmenuje-li či volí více než polovinu členů v jejím 

statutárním, dozorčím, správním nebo kontrolním orgánu.  

 

4. Centrálním zadavatelem je vždy veřejný zadavatel, který provádí 

centralizované zadávání. Zadavatelé mají možnost prostřednictvím centrálního 

zadavatele pořizovat zboží, služby nebo stavební práce. Centrální zadavatel 

podstoupí zadávací řízení za všechny zúčastněné. Rozeznávají se dva základní 

postupy zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele:  

 

− centrální zadavatel pořizuje dodávky nebo služby (nevztahuje se na stavební 

práce) v rámci zadávacího řízení, které pak prodává zadavatelům za cenu, která 

nesmí být vyšší, než cena, za kterou je sám pořídí, což je podmínkou,  

− centrální zadavatel provádí zadávací řízení na účet zadavatelů a předmětem 

veřejné zakázky mohou být dodávky, služby nebo stavební práce.  

 

Vztahy mezi centrálním zadavatelem a zadavateli se řídí písemnou 

smlouvou, kterou je nutné uzavřít ještě před zadávacím řízením. 
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Zásady postupu zadavatele jsou stanoveny v § 6 ZVZ a vyplývají z práva 

Evropských společenství. V odstavci 1 jsou stanoveny tři nejdůležitější zásady, 

kterými jsou:  

 

− transparentnost,  

− rovné zacházení,  

− zákaz diskriminace.  

 

V odstavci 2 je dále stanovena další zásada, která zadavateli přímo 

zakazuje omezovat účast v zadávacím řízení určité kategorii dodavatelů. Jedná se 

o dodavatele, kteří mají místo podnikání nebo sídlo v členském státě Evropské 

unie nebo v ostatních státech, které mají s ČR nebo Evropskou unií uzavřenou 

mezinárodní smlouvu zaručující přístup k zadávaným veřejným zakázkám.  

 

Veřejnou zakázkou je dle § 7 ZVZ zakázka, která je realizovaná na 

základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, jejímž 

předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo úplatné provedení 

stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ 

musí být realizována na základě písemné smlouvy.  

 

Veřejné zakázky se dělí podle předpokládané hodnoty na: 

 

 Nadlimitní – cena bez DPH dosáhne min. finančního limitu pro 

jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy VZ. 

 Podlimitní – na dodávky nebo služby min. 2 mil. Kč bez DPH, na 

stavební práce min. 6 mil. 

 Malého rozsahu – do 2, resp. 6 mil. Kč bez DPH 

 

Veřejné zakázka na dodávky – předmětem je pořízení věci (zboží) formou koupě, 

na splátky, nájmu nebo leasingu. Součástí může být poskytnutí služeb 

v souvislosti s uvedením do provozu. 

 

Veřejná zakázka na stavební práce – provedení stavebních prací + projektová 

nebo inženýrská činnost, zhotovení stavby. 

 

Veřejná zakázka na služby – není VZ na dodávky nebo na stavební práce. 

 

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti – dodávky vojenského 

materiálu, citlivého materiálu, stavební práce pro vojenské účely, citlivé stavební 

práce nebo citlivé služby. 

 

Druhy zadávacích řízení: 

 

 Otevřené – oznámeno neomezenému počtu dodavatelů 
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 Užší – výzva k podání žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění 

kvalifikace 

 S uveřejněním – byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky. 

 Bez uveřejnění – pokud nebyly podány v jiném řízení nabídky, žádost EK 

 Soutěžní dialog – zvlášť složitý předmět plnění 

 Zjednodušené podlimitní řízení – na podlimitní VZ nebo stavební práce do 

10 mil. 

 

 

 
 

Úkol k textu. 

Definujte zadavatele veřejných zakázek. 

 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se, zda se Vaše organizace někdy účastnila veřejné zakázky, ať již jako 

zadavatel nebo zhotovitel. 

 

 

Část pro zájemce. 

V doplňkové literatuře nebo na internetu si najděte pravidla veřejných zakázek 

v jiných zemích Evropy. 

 

 

Otázky. 

1. Jaké typy veřejných zakázek znáte? 

2. Uveďte příklady veřejných zakázek, které znáte. 

3. Jaké typy zadávacích řízení znáte? 

4. Kdy byste použili veřejnou zakázku podlimitní? 

5. Jaké jsou zásady pro zadávání veřejných zakázek? 
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Shrnutí kapitoly.  

V 12. kapitole jsme si ujasnili,  k čemu slouží veřejné zakázky, jaké 

typy veřejných zakázek  známe a jaká jsou p ravidla pro zadávání 

veřejných zakázek .  
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1 3 .  O C E Ň O V Á N Í  S L O Ž E K  P O D N I K U  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je podstatou oceňování složek podniku ;  

 Kdo může provádět oceňování ;  

 Jaké jsou metody oceňování .  

 

Budete schopni:  

 Určit podstatu ceny a hodnoty;  

 Definovat hodnotový management ;  

 Určit,  kdo provede ocenění .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Hodnotový management, cena, hodnota, znalec, odhadce, znalecký 

ústav .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1 h teorie  

 

 

  Oceňováním majetku se v ČR zabývají znalecké ústavy, znalci a 

odhadci a jiné akademické a profesní organizace (např. banky a pojišťovny). 

 

Znalec 
   Znalec je nezávislá osoba, která na základě svých odborných 

znalostí zkoumá, posuzuje a hodnotí určité skutečnosti, o kterých vydává 

obvykle písemný znalecký posudek. Tato posouzení obvykle vyžadují nejen 

teoretické znalosti, ale hlavně praktické zkušenosti ve speciálních oborech. 

 

         Znalec musí splňovat všechny stanovené podmínky pro vykonávání 

znalecké činnosti. Znaleckou činnost mohou vykonávat také ústavy. Řízení 

znalecké činnosti patří do resortu ministra spravedlnosti. Pro jednotlivé obory 

jsou znalci jmenováni ministrem spravedlnosti  nebo předsedy krajských 

soudů a to na základě pověření ministrem spravedlnosti.  Znalci jsou zapsáni v 

seznamu znalců a tlumočníků příslušného kraje a zároveň v ústředním 

seznamu ministerstva spravedlnosti. 

 

               Úkolem znalce je vykonávání řádného výkonu znalecké činnosti v 

řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, 

Průvodce studiem.  

Oceňování  majetku má pro podnik kl íčový význam, protože 

podniky občas potřebují majetek prodat,  koupit, sloučit s  jiným 

podnikem apod. a k  tomu potřebují znát hodnotu jeho složek a 

celku.  
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jakož i znalecké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů 

nebo organizací. 

               Předpisy upravující znaleckou činnost se řídí zákonem číslo 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen ZZT), vyhláškou MS č. 37/1967 Sb. 

(dále jen VZT), k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, č. 11/1985 Sb., 

o změně vyhlášky o znalcích a tlumočnících, č 184/1990 Sb., novela vyhlášky 

o znalcích a tlumočnících, č. 77/1993 Sb., novela vyhlášky o znalcích a 

tlumočnících. 

 

              Znalecká činnost se nevztahuje na podávání posudků, které je 

upraveno jinými předpisy, a na podávání posudků, které neslouží potřebám 

řízení před státními orgány ani nejsou v souvislosti s právními úkony občanů a 

organizací; zejména se nevztahuje na expertizní činnost souvisící s plněním 

výrobních úkolů organizací. 

 

Znalecký ústav  

 

             Znalecký ústav je  právnickou osobou s obdobnými oprávněními jako 

soudní znalec. Znalecké ústavy jsou jmenovány Ministerstvem spravedlnosti 

ČR a jsou publikovány v Ústředním věstníku ČR. Seznam znaleckých ústavů 

vede Ministerstvo spravedlnosti. Některé právnické osoby jsou znaleckými 

ústavy tzv. „ze zákona" – například  Kriminalistický ústav, Ústav soudního 

inženýrství, Výzkumné ústavy apod.  

 

Odhadce 

 

              Odhadce provádí například expertní, odhadní či odbornou činnost po 

domluvě s klientem pro různé účely. Není způsobilý provádět znalecké 

posudky pro řízení správních orgánů a v souvislosti s právními úkony občanů 

a organizací. 

 

              Odhadní činnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon) v aktuálním znění. V novele živnostenského 

zákona č. 27/2000 Sb. bylo oceňování  přeřazeno do živnosti koncesované a 

byly stanoveny zvláštní podmínky pro provozování (úplné střední odborné 

vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, ve kterém má být oceňování 

vykonáváno a určitý počet roků praxe v oboru). 

 

             Odhadce může oceňovat tyto složky majetku: 

 

 věci movité  

 věci nemovité  

 nehmotný majetek  

 finanční majetek  

 podniky  

 

           Odhadci často spolupracují s bankami jako tzv. smluvní odhadci, popř. 

pracují v interním specializovaném oddělení banky. Odhadce se ve smlouvě  

zavazuje, že zpracované posudky budou věrně vypovídat o stanovené tržní 

hodnotě. V případě, že banka není s výsledky ocenění spokojena,  má  
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možnost daného odhadce vyloučit ze seznamu svých smluvních znalců nebo 

po něm požadovat smluvní pokutu.  

            Při oceňování je třeba dodržovat určitá etická pravidla. Etika při 

oceňování majetku se většinou váže na existenci etického kodexu, který je 

buď výsledkem individuální kreativní práce odhadce či znalce anebo 

výsledkem tvůrčí činnosti komory a různých sdružení, kde je tento odborník 

zapojen, např. České komory odhadců majetku (profesní sdružení) 

 

            Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně 

zaplacenou částku za zboží nebo službu. Částka nemusí být zveřejněna, 

zůstává však historickým faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, 

kterou věci přisuzují jiné osoby. 

 

Definice podle Zákona 526/1990 Sb., o cenách: 

 

 Cena je peněžní částka  

 sjednaná při nákupu a prodeji zboží  

 zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.  

 

 

       Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou 

cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a 

službami, které lze koupit, na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na 

druhé straně. Jedná se o odhad. 

 

           Podle ekonomické teorie hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka 

zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada 

hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová 

hodnota, střední hodnota, tržní hodnota ap.), přitom každá z nich může být 

vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela nutné přesně 

definovat, jaká hodnota je zjišťována. 

 

          Cena administrativní, tj. cena zjištěná podle cenového předpisu  - 

vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (v současné době ve znění 

vyhlášky č. 460/2009 Sb.)  Ve vyhlášce nejsou specifikovány případy, kdy je 

ji třeba použít. Odkazuje se na ni např. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění dalších předpisů, a některé 

další předpisy. 

 

            Cena pořizovací ("historická") je cena, za kterou bylo možno věc 

pořídit v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době 

jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. Vyskytuje se nejčastěji v účetní 

evidenci. 

 

            Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena), za kterou by bylo 

možno stejnou nebo porovnatelnou novou nemovitost pořídit v době ocenění, 

bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se na základě znaleckého odhadu nebo jako 

tzv. cena obvyklá. Známe ji z účetnictví.  Např. u staveb se zjišťuje  buď 

pracně podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných 

položek, nejčastěji však za pomoci technicko -hospodářských ukazatelů 
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(THU) - jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zastavěné 

plochy ap. 

                Časová cena věci, tj.  věcná hodnota, "substanční hodnota" je v 

podstatě reprodukční cenou stavby, sníženou o přiměřené opotřebení, 

odpovídající průměrně opotřebené stavbě stejného stáří a přiměřené intenzity 

užívání, ve výsledku pak snížená o náklady na odstranění vážných závad. 

 

               Výnosová hodnota ("kapitalizovaná míra zisku", "kapitalizovaný 

zisk") představuje očekávané výnosy z nemovitosti, tj.  jistinu, kterou je nutno 

při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako 

čistý výnos z podniku (nemovitosti). 

 

              Obvyklá cena ("tržní hodnota", „obecná cena“, „obchodovatelná 

cena“) je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, která mají na cenu vliv, avšak do její 

výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího či kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi 

trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných katastrof. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 

majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z 

osobního vztahu k němu.  

 

            Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je základem 

ocenění oceňování na základě tržní hodnoty (tržní hodnota = odhadnutá 

částka, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi 

dobrovolnými kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené 

na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany 

jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku). 

 

             Základní metodou oceňování je metoda porovnávací podle zásady: 

vše by se mělo odvíjet od trhu. Pokud však se daný druh majetku na trhu 

neobchoduje, je třeba použít přiměřeně jinou náhradní metodiku; je však třeba 

na tuto skutečnost výslovně upozornit. 

 

            Vlastní cena („tržní“) se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a 

může se od zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně 

stanovit. Komerční banka zavedla pojem "tržní cena v tísni" pro takovou 

cenu, za jakou je zcela jistě nemovitost rychle prodejná. 

 

            Výchozí cena je při výpočtech některé z výše uvedených cen (hodnot) 

pojem pro cenu nové stavby, bez odpočtu opotřebení, tj. cena nákladová. Od 

výchozí ceny, zejména pro výpočet věcné hodnoty představující technickou 

stránku nemovitosti, se odečítá opotřebení (znehodnocení). Na znehodnocení 

má vliv stáří staveb, životnost i technický stav stavby.  

 

            Stopcenou se rozuměla cena, vycházející z nařízení vlády č.175/1939 

Sb., o zákazu zvyšování cen. Tímto nařízením bylo ke dni 20.6.1939 zakázáno 

zvyšovat ceny. Platilo i pro nemovitosti, které k 20.6.1939 existovaly (tzn. 
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pozemky a dále stavby, do tohoto data postavené), a to až do vydání jiného 

předpisu, který by ceny upravoval. U pozemků pro převod mezi občany platila 

například 40 roků, až do roku 1979. 

 

          Jednotková cena je cena za jednotku:  

 JCS - jednotková cena srovnávacího objektu  

 JCO - jednotková cena oceňovaného objektu  

 ZC - základní cena - jednotková cena, stanovená podle předpisu pro 

objekt standardního provedení  

 ZCU - základní cena upravena – jednotková cena získaná ze ZC úpravou, 

např. pomocí koeficientů, srážek, přirážek  

 

          Cena sjednaná (kupní) je cena nemovitosti sjednaná při jejím prodeji 

mezi prodávajícím a kupujícím. 

 

          Likvidační hodnota je hodnota nemovitosti zjištěná jako cena 

jednotlivých nemovitostí podniku v případě jeho likvidace, včetně nákladů na 

financování nutných změn pro možnost jejich prodeje. 

   

 

Oceňování podniku 

 

      Podnik je dle zákona soubor hmotných, osobních a nehmotných složek 

podnikání. Podnik je funkční celek, který je schopen přinášet zisk. Podnik je 

věc hromadná. 

 

           Celkovou hodnotu podniku (firmy) potřebujeme znát při jeho prodeji 

nebo koupi, vstupu nových společníků, vypořádání s vystupujícím 

společníkem, fúzi, přeměně právní formy, dědictví, uvádění společnosti na 

burzu, poskytování úvěru, rozhodování o možnostech sanace a likvidace, 

hodnocení reálné (tj. nikoli účetní) bonity podniku atd. 

 

          Čistý obchodní majetek je obchodní majetek po odečtení závazků, je to 

účetní kategorie. Měl by být roven velikosti vlastního kapitálu. 

 

 80. léta min. st. – zvrat v pojetí odpovědnosti vrcholového managementu 

společnosti ← masivní proces přebírání podniků → zkoumání příčin 

zvýšeného zájmu akcionářů 

 Výsledek – vytvoření  teorie analýzy hodnoty pro akcionáře (SVH) → 

nový způsob uvažování managementu = hodnotový management 

  

       Principy hodnotového managementu 

 

 Jednotlivé projekty není možno hodnotit izolovaně, tj. bez vazby na 

podnik (ne závod, divizi apod.) jako celek a promítání důsledku do 

výsledné výkonnostní pozice → využití synergického efektu vznikajícího 

na úrovni jednotlivých vnitřních jednotek. 

 

 Finanční analýza jako nástroj hodnocení úspěšnosti podniku musí změnit 

pojetí → prioritní soustředění na tvorbu hodnoty. Podstatná role – 
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identifikace činitelů majících bezprostřední vliv na tvorbu hodnoty pro 

akcionáře. 

 

 Komplexní zvládnutí všech podstatných činitelů majících v budoucnosti 

bezprostřední vliv na hodnotu podniku s ohledem na jeho základní cíl. 

 

 Růst hodnoty podniku znamená, že management musí s ohledem na vnější 

a vnitřní podmínky pečlivě ve strategii  zvážit, zda chránit peněžní tok a 

bránit vzniku ztráty a tedy i poklesu hodnoty podniku, nebo udržovat 

hodnotu podniku na stejné úrovni s minulostí i s konkurencí nebo bude 

realizovat opatření vedoucí k růstu hodnoty podniku. 

 

 Růst hodnoty produktu pro zákazníka nemusí v konečném důsledku 

znamenat, že roste hodnota podniku jako celku. 

 

 Hodnotový management – komplexní přístup ke zhodnocení vnějšího i 

vnitřního ekonomického prostředí s ohledem na jeho výkonnost v 

minulosti i budoucnosti → permanentní vyhodnocování strategie. 

 

 Práce na strategii – analýza citlivosti – „co kdyby“. 

 

 Klíčové kritérium - tržby a jejich citlivost na změny poptávky, propočet 

nákladů a zisku. Jde o simulaci důsledků, které jsou spojeny s extrémy min 

– max. tržeb pro zajištění Going Concern Princip. 

 

 Kvantitativní modely zabývající se zhodnocením strategických možností 

by měly uvažovat i promítnutí reakcí vlastníků.  

 

 Analýza potřeby dodatečných externích zdrojů pro financování podniku a 

správné načasování potřeby zdrojů. 

 

 Hodnotový management využívá pro řízení hodnoty podniku strategii.  

 

 3 hodnotící kritéria: vhodnost, přijatelnost a proveditelnost → růst 

(maximalizace) hodnoty podniku. 

 

 

            Přístupy oceňování jsou založené na analýzách majetku a výnosů 

oceňovaného podniku a na analýze trhu s podniky. 

 

Metody : 

 Majetkové 

 Výnosové 

 Tržní  

 Kombinované 

 

 

Úkol k textu. 

Kde můžeme použít hodnotový management? 
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Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, zda neziskové organizace potřebují využít oceňování složek 

podniku. 

 

Část pro zájemce. 

V některé z  učebnic finančního managementu si nastudujte problematiku metod 

stanovení hodnoty podniku.  

 

Otázky 

1. Kdo může oceňovat? 

2. Co chápeme pod pojmem cena x hodnota? 

3. Co zahrnuje hodnotový management? 

4. Co sledujeme při stanovení hodnoty (ceny? 

 

 

Shrnutí kapitoly. 

Ve 13. kapitole jsme se zabývali cenou a hodnotou podniku a jeho 

složek i metodami, které je možno použít pro stanovení jejich 

hodnoty.  
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