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Členění oběžného majetku 

Oběžný majetek členíme: 

• Zásoby představují skladovaný materiál, nedokončené výrobky, polotovary 
vlastní výroby, hotové výrobky vlastní výroby a zboží nakoupené k prodeji. 

• Pohledávky jsou tříděny z hlediska času (krátkodobé a dlouhodobé) a z 
hlediska účelu (pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke 
společníkům ap.). 

• Krátkodobý finanční majetek zahrnuje CP obchodovatelné na peněžním 
trhu (např. státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, směnky 
pořízené za účelem obchodování apod.). Umožňuje krátkodobé 
investování přebytečných peněžních prostředků a získání vyšších výnosů. 
Na druhé straně umožňuje zabezpečení rychlé likvidity podniku.  Bankovní 
účty a peněžní prostředky v hotovosti. 
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Řízení oběžného majetku 

Řízením oběžného majetku  

 

• rozumíme vědomou činnost podniků, zahrnující analýzu, stanovení a 
udržování optimální výše, struktury a míry využívání oběžného majetku 
odpovídající potřebám, možnostem a cílům podniku. 

 



Řízení oběžného majetku 

Krátkodobé finanční rozhodování: 

 

• rozhodování o velikosti a struktuře oběžného majetku (rozdíly dle oborů 
podnikání) 

• rozhodování o způsobu financování krátkodobých potřeb 

• analytický postup - založený na stanovení optimální výše jednotlivých 
složek oběžného majetku podniku a na rozhodování o způsobu jejich 
financování  
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Řízení oběžného majetku 

Řízení oběžného majetku podniku zahrnuje: 

 

   

• řízení zásob, 

• řízení pohledávek, 

• řízení peněžních prostředků. 
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Řízení oběžného majetku 

Řízení zásob zahrnuje:  

 

• optimalizaci výše zásob, stanovení velikosti a četnosti dodávek, způsob 
kontroly a hodnocení efektivnosti řízení zásob. 

• Důvod vzniku zásob 

• Hlavní cíl řízení zásob – minimalizace nákladů se zásobami spojených 

 



Řízení oběžného majetku 

Řízení pohledávek zajišťuje: 

 

• optimální objem pohledávek, 

• optimální strukturu pohledávek podle různých hledisek, 

• optimální dobu splatnosti, 

• minimalizaci rizik spojených s pohledávkami. 

 



Pozitiva a negativa pohledávek 

Pozitiva pohledávek: 

• zvyšování prodejů, 

• konkurenční výhoda, 

• zdroj financování pro odběratele. 

 

Negativa pohledávek: 

• riziko nezaplacení nebo opožděného zaplacení, 

• dodavatel musí obchodní úvěr financovat. 
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Řízení oběžného majetku 

Řízení peněžních prostředků (cash management):  

 

• činnost spočívající v soustavném zabezpečení potřebné výše peněžních 
prostředků v potřebném místě a čase při minimálních nákladech se 
zabezpečením peněz spojených. 
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Základní vzorce 

• doba obratu (DO) = délka období : počet obrátek 

• doba obratu = (zásoby * 360)/tržby 

• počet obrátek (PO) = objem výkonů : Ø stav OM 

 

                       ½ OM0 + OM1 + … + OMn-1 + ½ OMn 

• Ø stav OM = ——————————————————— 

      n 

 

• celková potřeba OM = doba obratu * výkony (tržby) 
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Základní vzorce 

• počet obrátek MAT = spotřeba MAT : Ø stav zásob MAT 

• počet obrátek NV = výrobní náklady : Ø stav zásob NV 

• počet obrátek HV = celkové Ná : Ø stav zásob HV 

• rychlost obratu = počet obrátek : délka období 

• koeficient vázanosti = Ø stav OM : výkony (tržby) 

• normativ zásob = (odbyt za období * doba obratu)/360 

• časová norma zásob = ½ * c + p + t 

 (c… počet dní dodávkového cyklu, p… počet dní provozu při čerpání 
pojistné zásoby, t…počet dní provozu při čerpání technické zásoby) 
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Stanovení výše OM pomocí OBRATOVÉHO CYKLU PENĚZ 
(OCP) 

• doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje 
výrobků, 

• skládá se: 

•  z doby obratu zásob (DOZás), 

•  z doby obratu pohledávek (DOPoh), 

•  z doby odkladu plateb (DOP). 

• OCP = DOZ + DOPoh - DOP 
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Metody výpočtu pojistné zásoby 

• Stanovení výše pojistné zásoby je výrazem míry jištění plynulé spotřeby 
příslušné položky zásob.  

• Existuje řada metod užívaných k výpočtu pojistné zásoby: 

- metoda statistická, 

- metoda s využitím koeficientu jištění 

- metoda rozdílová  

    PZ = (cmax – c) * s + (smax – s) * c 

PZ – pojistná zásoba,  

cmax – maximální délka dodávkového cyklu,  

c – průměrný dodávkový cyklus ve dnech,  

s -  průměrná denní spotřeba,  

smax – maximální denní spotřeba 
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Optimalizace zásob 

Optimální zásoba 

- je takové množství, které váže přijatelné množství finančních prostředků a 
vyvolává náklady na pořízení a skladování a zároveň zabezpečí plynulý 
chod výroby (včetně vyrovnání výpadků v dodávkách). 

 

Optimální velikost dodávky 

- jde o takovou dodávku, která je spojená s minimální náklady na skladovací 
a dodávkovou činnost. 
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Optimální velikost dodávky 

Optimální velikost dodávky 

Dopt  = 

 

Dopt – optimální výše dodávky 

P – poptávka po předmětném materiálu (potřeba materiálu) 

No – fixní náklady na jednu dodávku – přeprava, administrativa objednávky 

Ns – náklady na skladování jednotkového množství zásoby po dobu jednoho 
roku   
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Řízení likvidity 

• nízká likvidita vede k platební neschopnosti 

• a naopak příliš vysoká snižuje výnosnost 



Řízení pracovního kapitálu 

• Pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé závazky 

   (otázkou běžného financování je, jak získat peníze na krytí pracovního 
kapitálu a v jaké výši) 

 

• Pracovní kapitál představuje volné prostředky, které zůstanou podniku k 
dispozici po úhradě  běžných závazků a které může použít pro svoji činnost. 

• Nemělo by se stát, aby krátkodobý cizí kapitál převýšil hodnotu oběžného 
majetku tak, že by pracovní kapitál byl záporný. 

• A je žádoucí, aby byl ve formě peněz 



Jakým způsobem řídíme pracovní kapitál 

• Určíme potřebnou (optimální) výši každé části 

oběžného majetku a jejich celkové sumy. 

• Určíme jakým způsobem oběžný majetek 

financovat. 



Čistý pracovní kapitál 

• Zde použijeme opět termín čistý pracovní kapitál ( working capital) ČPK 

 

   ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje (pasiva)  



Význam pojmu ČPK 

 

• ČPK je  částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji 
dlouhodobým kapitálem vlastním i cizím.  



ČPK a jeho charakteristika  
 

 

• ČPK tvoří rozhodovací manévrovací prostor pro efektivní činnost finančního 
manažera, neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností 
brzkého splacení.  

• Označuje se někdy jako ochranný polštář podniku.  

 



ČPK souvisí se zásadou opatrného financování 

 

• Zásada opatrného financování: 

 

  Dlouhodobá (stálá) aktiva by měla být financována ze zdrojů dlouhodobých, 
zatímco krátkodobá aktiva mohou být financována krátkodobými zdroji.  



Řízení krátkodobých závazků  

Závazky  

- jsou významnou součástí pasiv podniku a je nutné je evidovat v účetnictví 

- ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze 

- je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož 
vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku 

- může jít o povinnost peněžní, hmotnou i nehmotnou  

- jde tedy o povinnost nebo odpovědnost jednat nebo konat určitým 
způsobem  

- závazky mohou být právně vymahatelné v důsledku závazné smlouvy nebo 
zákonem stanoveného požadavku 



Krátkodobý závazek 

 

- je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od 
rozvahového dne 

- v ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé 



Při evidenci závazků musíme znát následující 
informace 

• datum vzniku závazku, 

• datum splatnosti, 

• označení věřitele, 

• důvod závazku, 

• částku závazku, 

• datum a částku úhrady závazku (toto se doplní při úhradě) 

 



Základní závazky v podniku  

• závazky z obchodního styku 

• závazky vůči dodavatelům, 

• závazky z vystavených směnek, 

• závazky vyplývající z přijatých záloh atd., 

• závazky vůči zaměstnancům, 

• závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím 
sociálního zabezpečení, 

• závazky vůči společníkům a sdružení, 

• závazky z titulu emise dluhopisů, 

• závazky z titulu derivátových operací, 

• krátká pozice u pevných termínových operací, 

• prodané opce. 

 



Splatnost závazků 

Průměrná doba splatnosti závazků zpravidla odráží likvidní situaci firmy a 
závisí na těchto faktorech: 

 

• obrátce oběžných aktiv (především doba obratu pohledávek + doba obratu 
zásob) 

• výši pracovního kapitálu (ideálně upraveného o krátkodobá aktiva a pasiva, 
které mají dlouhodobý charakter). 

• výši bankovních úvěrů a výpomocí či jiných krátkodobých zdrojů 
financování, než jsou krátkodobé závazy z OS (přijaté zálohy, půjčky atp.) 

 

http://www.faf.cz/Likvidita/Co_je_likvidita.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Doba-inkasa-pohledavek.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Doba-inkasa-pohledavek.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Doba-obratu-zasob.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Doba-obratu-zasob.htm
http://www.faf.cz/Likvidita/Celkova-likvidita-a -pracovni-kapital.htm


 

 

• Úzce souvisí s Controllingem 

• Nevycházíme přímo z výkazů, nýbrž z finanční analýzy a operativního 
controllingu 

• Snažíme se predikovat budoucí stav, chování konkurence, vývoj 
jednotlivých ukazatelů 

• Výsledek: tvorba hospodářské taktiky a strategie 

 

 

 

PlánováníPlánování  



• Analytické (regresní, korelační analýza, interpolace ziskové funkce …) 

• Brainstorming (spontánní řešení různorodých problémů) 

• Strategické hry (modelování chování konkurence, vývoj cen vstupů…)   

Metody 



Krátkodobý finanční plán 

• vzniká konkretizací a zpřesněním záměrů pro daný rok v dlouhodobém 
finančním plánu 

•  je na něj pohlíženo jako na součást dlouhodobého finančního plánu 

•  i když nelze požadovat, aby roční plán lpěl na splnění záměrů, které byly 
pro daný rok zapsány v dřívějších letech v dlouhodobém plánu, přesto 
nelze ztrácet ze zřetele důsledky eventuelních odchylek od původních 
záměrů 



Specifika krátkodobého finančního plánu 

• plánovanému roku předchází období, za které je známa skutečnost 

• příprava na příští rok měla být spojena s kontrolou plánu běžného roku, 
zaměřenou na zjišťování odchylek skutečností od plánu a na vyhodnocení 
faktorů, které budou působit i v plánovaném roce 

•   
- čím bližší je období, pro které jsou prognózovány vnější podmínky, tím 
menší je riziko prognostické chyby  
- zisk je limitován krátkodobě nezměnitelnými faktory provozního 
potenciálu. Výrobní kapacity a výrobkový sortiment limitují tržby. 
Instalovaná technologie předurčuje náklady na dosažení tržeb  
- dominantní úlohou krátkodobého finančního plánování je zabezpečování 
krátkodobé platební schopnosti podniku. V krátkém časovém horizontu se 
daleko lépe předvídají peněžní toky a lépe se řeší jejich nedostatek. 



Krátkodobé finanční plánování 
• Není však o nic méně důležité, neboť hlavním cílem podnikání je, jak bylo 

již také uvedeno, udržet se na trhu, obstát v konkurenci a trvale zvyšovat 
hodnotu firmy.  

• Vizitkou úspěšnosti a dobrého jména firmy je v tržním prostředí trvalá 
platební schopnost.  

• Zajištění této schopnosti je právě úkolem krátkodobého finančního 
plánování.  

• Má v podnikových činnostech své nezastupitelné, velmi důležité místo. 

• Je časově vymezeno obdobím do jednoho roku.  

• Podnik zajišťuje suroviny a materiály, uhrazuje své závazky, prodává hotové 
výrobky a za ně inkasuje tržby.  

• Těžištěm krátkodobého finančního plánování jsou oblasti, které se 
v dlouhodobém plánu vymykají podrobnější prognóze.  

• Jsou zastoupeny pracovním kapitálem, tzn., že se týkají především 
oběžného majetku podniku a krátkodobých závazků. 


