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1  ZÁKLADY PODNIKOVÝCH FINANCÍ

1.1 Vymezení podnikových fi nancí

Podnikové fi nance neboli fi nance podniku se zabývají, jak již z názvu vyplý-
vá, oblastí fi nancí podniku, a to v rámci různých právních forem podnikání. 
Nejedná se zdaleka pouze o problematiku fi nancování podniku, ale o fi nanční 
vyjádření veškerých procesů, které v podniku probíhají. V této souvislosti je 
možné zmínit jednu z defi nic podnikových fi nancí, kdy „podnikové fi nance 
zachycují v peněžních jednotkách veškeré hmotné a nehmotné procesy, které 
v podniku probíhají a umožňují vyčíslení konečného efektu, který je výsled-
kem fungování celého systému“ (Hrdý, Horová, 2009, s. 15). Pokud identifi -
kujeme podnikové fi nance jakožto vědeckou disciplínu, je nezbytné pracovat 
s pojmem fi nance. Finance jsou obecně defi novány jako „soustava peněž-
ních vztahů, které vznikají při tvorbě, rozdělování a používání peněžních 
fondů“ (Hrdý, Horová, 2009, s. 13). Pokud doplníme slova „v podnikatelském 
sektoru“, máme další možnou defi nici podnikových fi nancí. Podnikové fi nance 
jsou tedy především, podobně jako veřejné či mezinárodní fi nance, peněžními 
vztahy. Tyto vztahy mohou nabývat různých forem v závislosti na tom, zda 
existuje nějaké reálné adekvátní či neadekvátní protiplnění, či nikoliv. Jedná 
se o tyto následující formy:
1. Návratná.
2. Nenávratná.
3. Podmíněně návratná.
4. Realizační.

Návratná forma se nejčastěji vyskytuje v případě fi nancování podniku 
úvěrovými zdroji, kdy peníze, které podnik obdrží, musí být v určitém předem 
defi novaném časovém horizontu navráceny.

Nenávratná forma se vyskytuje zejména v případě placení daní podnikem, 
neboť zde neexistuje jednoznačně defi novaný ekvivalent, který podnik za pe-
něžní platby obdrží.

Podmíněně návratná forma se objevuje např. v případě pojištění podniku, 
kdy se vynaložené prostředky podnikem ve formě pojistných plateb podniku 
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vrací pouze v okamžiku vzniku pojistné události a výše pojistného plnění jen 
velmi zřídka odpovídá velikosti dosud zaplaceného pojištění.

Realizační forma se nejčastěji vyskytuje ve formě prodeje či nákupu vý-
robků, zboží a služeb. Existuje zde jednoznačně defi novaný ekvivalent, který 
za peníze podnik obdrží či naopak poskytne.

Je celkem zřejmé, že nejčastěji se bude vyskytovat forma realizační, násle-
dovaná formou nenávratnou a návratnou. Jejich poměr bude záviset především 
na struktuře fi nancování podniku. Např. u podniků, které budou fi nancovány 
pouze vlastním kapitálem, se bude návratná forma fi nančních vztahů vysky-
tovat jen velmi sporadicky. Podmíněně návratná forma bude pouze okrajovou 
záležitostí vyskytující se v případě příslušných plateb pojistného, které bude 
následně kompenzováno pouze za předpokladu vzniku pojistné události.

Podnikové fi nance je možné také zkoumat tzv. vnitřním nebo vnějším 
způsobem, přičemž vnitřní přístup zkoumá především celkové fi nanční hos-
podaření podniku a jednotlivé faktory ovlivňující dosažený výsledek hospoda-
ření. Zde se mohou podnikové fi nance do určité míry prolínat s vnitropodniko-
vým a manažerským účetnictvím, což bude řešeno v následující podkapitole. 
Vnější způsob je považován za způsob klasický a vychází především z pohle-
du majitelů na schopnost podniku zhodnocovat vložený kapitál. Tento přístup 
může být kvalifi kován jako přístup zvaný „podnik jako stroj na peníze“. Při 
tomto přístupu vycházíme z následujícího schématu:

Obr. 1.1 Podnik jako stroj na peníze
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kapitálu do jednotlivých 
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Zdroj: Hrdý, Horová, 2009, s. 14.

Výše uvedené schéma jednoznačně charakterizuje proces zhodnocování 
vloženého kapitálu majiteli za předpokladu jeho produktivního využívání. 
Z tohoto schématu je možné odvodit základní defi nici podnikových fi nancí, 
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ty jsou defi novány jako „soustava peněžních vztahů, do kterých podnik 
vstupuje při získávání fi nančních zdrojů, při jejich alokaci do nepeněžních 
forem majetku, při produktivním využívání tohoto majetku a při rozdělová-
ní dosažených výsledků hospodaření“ (Hrdý, Horová, 2009, s. 13).

Na základě výše uvedeného schématu a výše uvedené defi nice je možné 
rovněž odvodit základní dlouhodobé rozhodovací procesy v podniku. Při 
aktivním ovlivňování a řízení podnikových fi nancí se dostáváme do různých 
fi nančních rozhodovacích situací, kdy je nutné provést určité rozhodnutí. Klí-
čové jsou především následující fi nanční rozhodovací situace:
1. Rozhodování o velikosti kapitálu vloženého do podniku.
2. Rozhodování o struktuře tohoto kapitálu – zejména poměr vlastních a cizích 

zdrojů.
3. Rozhodování o alokaci podnikového kapitálu do jednotlivých složek pod-

nikového majetku.
4. Rozhodování o rozdělování dosaženého výsledku hospodaření po zdanění 

neboli rozhodování o tom, jaká část zisku bude reinvestována a jaká vypla-
cena majitelům.

Výše uvedené rozhodovací procesy, vyplývající, jak již bylo zmíněno, 
z výše uvedeného schématu, je možné dále doplnit o následující dlouhodobé 
fi nanční rozhodovací procesy:
1. Rozhodování o investicích, zejména rozšiřovacích – tzv. investiční rozho-

dování.
2. Rozhodování o zániku podniku, o jeho restrukturalizaci či jeho různých 

formách převzetí.
3. Rozhodování o ochraně proti riziku a rizikové politice podniku.

Vedle dlouhodobého fi nančního rozhodování podniku existují ještě krátko-
dobé fi nanční rozhodovací procesy, mezi které patří zejména:
1. Rozhodování o velikosti krátkodobého (oběžného) majetku podniku.
2. Rozhodování o struktuře krátkodobého (oběžného) majetku podniku.
3. Rozhodování o krátkodobých zdrojích fi nancování podniku nebo rozhodo-

vání o zdrojích fi nancování krátkodobého majetku.

Při fi nančním rozhodování je rovněž důležité kritérium volby příslušné 
optimální varianty. V případě podnikových fi nancí jsou tímto kritériem jed-
notlivé cíle podniku, a tím i podnikových fi nancí. Je možné uvést, že tyto 
cíle jsou pluralitní, že neexistuje pouze jeden cíl, nicméně jednotlivé cíle mají 
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různou váhu. Klíčovým kritériem bude bezesporu dosahování zisku při daném 
stupni rizika a maximální omezení hrozby bankrotu podniku vlivem fi nanční 
tísně. Vzhledem k tomu, že zisk podniku je ovlivňován různými faktory, ze-
jména pak různými způsoby účetního ocenění majetku a vytvářením rezerv 
a opravných položek, stále více se postupem času začala prosazovat teorie vy-
plývající i z poměrně značného rozvoje fi nančních trhů zdůrazňující význam 
tržní hodnoty podniku a snahy o její maximalizaci. Klíčovou roli bude hrát 
také likvidita podniku, neboť i poměrně vysoký dosažený zisk podniku, který 
může být mimochodem vázán např. v nedobytných pohledávkách, nebude nic 
platný, pokud podnik nebude mít peněžní prostředky na úhradu svých splat-
ných závazků a dostane se do fi nanční tísně s následnou možností bankrotu.

Klíčovým fi nančním cílem podnikání, ze kterého bude vycházet rovněž 
fi nanční rozhodování podniku, bude maximalizace tržní hodnoty podniku 
při zachování uspokojivé výše likvidity podniku.

Vedle tohoto klíčového fi nančního cíle podnikání budou existovat ještě cíle 
další, jako např. maximalizace tržního podílu podniku, maximalizace vnitřních 
zdrojů fi nancování a dále pak např. zajištění sociální stability, vytváření no-
vých pracovních míst apod.

Finanční rozhodování podniku je nedílnou součástí fi nančního řízení pod-
niku, které spočívá v aktivním usměrňování peněžních toků v podniku 
s naplněním výše uvedeného základního cíle podnikání.

Finanční řízení a rozhodování podniku je nutné provádět nejen s přihlédnu-
tím k základním či dalším cílům podnikání, ale také s přihlédnutím k různým 
omezujícím podmínkám. Tyto omezující podmínky mohou vyplývat např. 
z různých právních forem podnikání příslušného podniku, ale také z podmínek 
legislativních. Např. ne všechny podniky mohou využívat všechny fi nanční 
zdroje či ne pro všechny podniky jsou tyto zdroje dostupné.

Pokud vycházíme z předpokladu, že podnikové fi nance jsou spojeny s pohy-
bem peněžních prostředků a představují peněžní vztahy, je možné se dopraco-
vat k poslední defi nici podnikových fi nancí, a to sice, že „podnikové fi nance 
zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i fi nančních zdrojů, při němž 
se podnik dostává do různorodých kvalitativních a kvantitativních peněžních 
vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci i státem“ (Valach, 
1999, s. 14). V této defi nici stojí za zmínku jednak pojmy fi nanční zdroj, ka-
pitál a peněžní prostředky a dále pak skutečnost, že peněžní vztahy mohou 
existovat i uvnitř podniku, např. mezi podnikem a jeho zaměstnanci. Pod po-
jmem kapitál je možné patrně chápat kapitál podnikový, tj. „souhrn všech 
peněz vázaných v celkovém majetku podniku k určitému okamžiku“ (Valach, 
1999, s. 13). Finanční zdroje pak mohou být chápány z hlediska fi nančního, 
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což je pojetí širší, a jsou vymezeny jako „zdroje tvorby peněžních prostřed-
ků a podnikového kapitálu“ (Valach, 1999, s. 13). Vedle tohoto širšího pojetí 
existuje ještě pojetí užší, pojetí účetní, kdy za fi nanční zdroje považujme zdroje 
krytí podnikových aktiv neboli pasiva rozvahy. Finanční pojetí je proto širší 
a pracuje nejen s pasivy rozvahy, ale také s podrozvahovými položkami a za 
fi nanční zdroje považuje zdroje získané přeměnami majetku při zachování 
struktury pasiv.

I když se nejedná o defi nici podnikových fi nancí v pravém slova smyslu, je 
možné rovněž podnikové fi nance vymezit jako disciplínu zabývající se násle-
dujícími problémy (Marek, 2009, s. 17):
1. Do čeho investovat neboli jaká má být optimální struktura aktiv?
2.  Z čeho investovat neboli jaká má být optimální struktura fi nančních zdrojů?
3. Kolik vyplatit na podílech na zisku?

Vymezené problémové oblasti v podstatě korespondují s dříve uvedenou 
klíčovou defi nicí podnikových fi nancí, neboť ta, i když v případě bodů jedna 
a dvě v opačném pořadí, říká v podstatě totéž, neboli že klíčová je oblast 
zdrojů, ze kterých fi nancujeme, dále pak majetek, do kterého alokujeme tyto 
získané zdroje, a poté rozhodování o tom, jakou část zisku zadržet v podniku 
a jakou část následně vyplatit jako podíl na zisku. Je celkem zřejmé, že fi nanč-
ní zdroje bude nutné získat s co nejnižšími náklady a naopak investovat do 
aktiv, která budou skýtat co nejvyšší výnos.

Co se týká zvažování velikosti vyplácených podílů na zisku, není tato otázka 
vůbec jednoduchá, neboť pokud bychom měli vycházet z již dříve uvedeného 
základního fi nančního cíle podniku, tj. maximalizace tržní hodnoty podniku při 
zachování rozumné výše likvidity, měli bychom vyplácet či ponechat v podni-
ku takovou výši zisku, která bude maximalizovat tržní hodnotu podniku. Jak 
bude ještě podrobněji rozvedeno v kapitole o interních zdrojích fi nancování 
podniku, existují různé teorie týkající se vlivu vyplácených podílů na zisku 
na tržní hodnotu fi rmy. Týká se to zejména problematiky akciové společnosti, 
kde, jak známo, se proces rozdělování zisku nazývá dividendová politika. 
Velmi stručně je možné uvést tři základní přístupy a teorie týkající se vlivu 
dividendové politiky na tržní hodnotu fi rmy:
1. Pro-dividendová teorie.
2. Anti-dividendová teorie.
3. Dividendová neutralita dle Modigliani-Millera.

Z výše uvedených názvů je celkem zřejmé, bez dalších podrobnějších roz-
borů, co která teorie vyjadřuje, přičemž první dvě si jednoznačně protiřečí. 
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Avšak vzhledem k poměrně značné volatilitě tržních hodnot akcií v současné 
krizové době je možné se spíše přiklonit k pro-dividendové politice, neboť 
stabilní vyplácené dividendy by mohly být jakousi pevnou kotvou v součas-
ném nestabilním prostředí a přísliby vyplácených dividend by mohly zvyšovat 
poptávku po akciích, a tím i jejich tržní hodnotu. Tato problematika bude ana-
lyzována ještě později.

Podnikové fi nance prošly také dlouhým historickým vývojem, po dobu 
delší než jedno století. Vyvinuly se na začátku 20. století jako reakce na vel-
mi silný rozvoj průmyslové výroby a nutnosti jejího fi nancování. V období 
konjunktury řešily především otázku získávání zdrojů fi nancování pro rozvoj 
výroby, v případě krize pak otázku přežití podniku, z dnešního úhlu pohledu 
bychom mohli uvést řízení podniku ve fi nanční tísni. Velmi důležitým mezní-
kem ve vývoji podnikových fi nancí bylo rovněž vyčlenění základních oblastí 
podnikových fi nancí, jako např. řízení cash fl ow, řízení zásob, investiční rozho-
dování apod. Důležitou etapou byl rovněž rozvoj optimalizačních technik v dů-
sledku vynálezu tabulkového procesoru v průběhu šedesátých let. Významnou 
roli ve vývoji podnikových fi nancí sehrál rovněž rozvoj fi nančních trhů a jejich 
postupná sekuritizace. Stupeň rozvinutosti fi nančních trhů sehrál velmi důle-
žitou roli zejména při zajišťování zdrojů podnikového fi nancování. Negativní 
roli však později sehrál mohutný řetězcový rozvoj derivátů, který byl jednou 
z příčin vzniku fi nanční krize. Na počátku 21. století „došlo k prohloubení a sí-
lení tendence ke zvýšení rentability podnikání a návratnosti aktiv, což vedlo ke 
zvyšování hodnot fi nanční páky a tím i ke zvyšování zadlužení podniků“ (Hrdý, 
Horová, 2009, s. 12). Pokud nebylo možné dosáhnout požadovaných výsledků 
reálným podnikáním, docházelo i za pomoci velkých auditorských společností 
k dosažení těchto požadovaných výsledků pomocí účetních operací, zejména 
prací s opravnými položkami či fi ktivními obchody, což mělo za následek 
i krachy některých významných fi rem s následky ve vzniklé fi nanční krizi. 
Podrobně je historie vývoje podnikových fi nancí popsána v odborné literatuře 
(Hrdý, Horová, 2009).

1.2 Vztah podnikových fi nancí k ostatním ekonomickým 

disciplínám

Podnikové fi nance vznikly v teoretické rovině z podnikové ekonomiky, která 
zahrnuje všechny základní oblasti podniku, jako např. marketing, personalis-
tiku, management, podnikové fi nance apod. Vedle podnikové ekonomiky je 
možné zmínit rovněž makroekonomiku a hospodářskou politiku, neboť podnik 



20

PODNIKOVÉ FINANCE V TEORII  A PRAXI

je determinován vnějším makroekonomickým prostředím a musí přizpůso-
bovat svá rozhodování různým makroekonomickým ukazatelům, jako např. 
velikosti infl ace, HDP, velikosti úrokových sazeb, vývoji přímých zahranič-
ních investic apod. Velmi důležitou roli bude hrát rovněž hospodářská politika 
v zemi působení příslušného podniku včetně určitých motivačních faktorů, pro 
podniky zejména v oblasti daňové politiky. Někdy se v této souvislosti hovoří 
o tzv. „relativní samostatnosti podniku, kdy soukromý podnik sice rozhoduje 
samostatně, ale při svých rozhodnutích musí brát do úvahy i své okolí, kterým 
je ovlivňován a které ho nutí korigovat svá rozhodnutí“ (Hrdý, Horová, 2009, 
s. 19).

Vedle podnikové ekonomiky a makroekonomie ovlivňují podnikové fi nance 
zejména dvě ekonomické disciplíny, a to sice:
1. Účetnictví.
2. Marketing.

Účetnictví je někdy nazýváno „jazykem podnikových fi nancí“ a předsta-
vuje především klíčový zdroj informací pro podnik. Tyto informace podnik 
využívá zejména ve fi nanční analýze a na základě zpětné vazby pak koriguje 
svá rozhodnutí i další vývoj svých fi nancí. Jedním ze základních atributů účet-
nictví je podávat věrný a poctivý obraz o situaci podniku. Čím je tento obraz 
věrnější a poctivější, tím má podnikový manažer kvalitnější informace pro 
rozhodování a tím může být kvalitnější i fi nální rozhodnutí. Z nekvalitních 
informací lze totiž jen velmi obtížně učinit kvalitní rozhodnutí. V této souvis-
losti je největší slabinou fi nančního účetnictví především snaha přizpůsobovat 
se daňovým záležitostem, jako např. jednorázové odepsání hodnoty majetku, 
který sice nesplňuje výši pořizovací ceny uvedenou v zákoně o daních z pří-
jmů, ale je používán delší dobu než jeden rok. Naštěstí postupné promítání 
mezinárodních účetních standardů do českých účetních postupů tuto praxi po-
stupně omezuje. Vedle účetnictví fi nančního hraje důležitou roli rovněž účet-
nictví manažerské. To je svázáno s podnikovými fi nancemi velmi těsně. Je 
totiž schopno poskytnout nejen údaje pro vnitřní potřebu podniku, podobně 
jako to činí účetnictví nákladové, ale i údaje zpracované a upravené pro účely 
fi nančního rozhodování.

Manažerské účetnictví obsahuje svoji základní část, a to sice účetnictví ná-
kladové. Zde výborně doplňuje podnikové fi nance, které se otázkou řízení ná-
kladů příliš nezabývají. Jinou záležitostí pak bude promítnutí nadstavby neboli 
tzv. „třetí fáze manažerského účetnictví“ (Král, 2010, s. 23) týkající se vyhod-
nocování jednotlivých variant budoucího rozvoje fi rmy na bázi principu „co se 
stane, když…“ (Král, 2010, s. 23) s využitím dalších externích informací. Zde 
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může k určité kolizi dojít, neboť v nejobecnější podobě analyzují a zpracováva-
jí podnikové fi nance právě informace z vnějšího prostředí, ať už se týkají např. 
podmínek poskytování různých fi nančních zdrojů, otázky analýzy podmínek na 
kapitálových trzích, otázek souvisejících s identifi kací tržeb, zejména v závislos-
ti na vývoji trhu a tržního podílu podniku, apod. Je tedy otázkou, „zda výrazně 
větší orientací na vnější prostředí a na otázku hodnotového řízení fi rmy mana-
žerské účetnictví přece jen neexpanduje do oblastí dříve vymezených podnikovým 
fi nancím či zda může s využitím vnějších informací v kombinaci s informacemi 
vnitřními poskytovat kvalitnější údaje a základnu pro efektivnější fi nanční řízení 
a rozhodování podniku“ (Hrdý, 2011). V oblasti podnikových fi nancí je však 
poměrně obtížné bezprostředně kvantifi kovat vliv jednotlivých procesů a usku-
tečněných rozhodnutí na tržní hodnotu fi rmy, ať už se to týká záležitostí spoje-
ných s optimalizací kapitálové struktury, či výběru fi nančních zdrojů, hodnocení 
ekonomické efektivnosti investic, či řízení oběžného majetku a řízení čistého 
pracovního kapitálu. I z tohoto důvodu může mít promítnutí a analýza vnějších 
údajů do oblasti manažerského účetnictví na vývoj podnikových fi nancí a fi nanč-
ního rozhodování pozitivní vliv. Pokud hovoříme o vnějších informacích, je 
možné se zmínit např. o otázce identifi kace tzv. správné ceny (Král, 2010, 
s. 531), což je záležitost z hlediska podnikových fi nancí ne úplně nevýznamná. 
Manažerské účetnictví i podnikové fi nance tedy spojuje základní cíl, co nejvíce 
přispět k růstu tržní hodnoty fi rmy, a tedy i k hodnotovému řízení podniku. Dů-
ležité je rovněž propojení podnikových fi nancí a manažerského účetnictví v ob-
lasti plánování. V dřívějších pojetích se spíše mělo za to, „že manažerské účet-
nictví, zejména jeho základní část, tj. účetnictví nákladové, se bude zabývat 
především krátkodobými fi nančními plány a rozpočtováním, zatímco podnikovým 
fi nancím náleží zejména plánování dlouhodobé. To již pochopitelně s rozvojem 
zejména strategicky orientovaného manažerského účetnictví není dávno pravda 
a manažerské účetnictví je schopné poskytnout v oblasti dlouhodobého fi nanční-
ho plánování velmi kvalitní a komplexní informace“ (Hrdý, 2011). Podnikové 
fi nance by se pak v rámci fi nančního plánování mohly více zaměřit na klíčovou 
otázku zajištění fi nančních zdrojů pro budoucí fi nancování podnikových aktivit, 
což je jedna z jejich klíčových oblastí. Zajímavé srovnání pohledu podnikových 
fi nancí a manažerského účetnictví nabízí rovněž problematika ekonomické při-
dané hodnoty (EVA) či přidané hodnoty obecně. Podnikové fi nance se zabývají 
zejména výpočtem této hodnoty na základě dostupných údajů, zejména z fi nanč-
ního účetnictví, a zaměřují se především na otázku průměrných nákladů podni-
kového kapitálu. Manažerské účetnictví naopak považuje ukazatel EVA v zásadě 
za modifi kaci tzv. ekonomického pojetí zisku (Král, 2009, s. 304). V tomto pří-
padě je zapotřebí v kontextu manažerského účetnictví rozšířit tradičně vyjádřené 
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náklady o tzv. náklady ekonomické, které zahrnují i tzv. náklady oportunitní 
neboli ušlé příležitosti, za které jsou v pojetí podnikových fi nancí „považovány 
zejména úroky z vlastního kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko“ (Kis-
lingerová, 2007, s. 105). Identifi kaci těchto průměrných nákladů kapitálu by však 
mělo manažerské účetnictví spíše přenechat podnikovým fi nancím a využívat 
poté identifi kovaných údajů. Při identifi kaci NOPAT (Net Operation Profi t after 
Taxes) se podnikové fi nance soustředí spíše na vymezení výnosů a nákladů, kte-
ré budou do výpočtu zahrnuty, a to spíše na základě údajů z fi nančního účetnic-
tví. Manažerské účetnictví jde v tomto smyslu dále a požaduje, aby „zisk z fi -
nančního účetnictví z hlavní výdělečné činnosti byl upraven na úroveň, která 
adekvátněji vyjadřuje schopnost managementu zhodnotit vlastní kapitál v daném 
období“ (Král, 2010, s. 304). Takovouto koncepci pak lze uplatnit v rámci ma-
nažerského účetnictví i na jednotlivá střediska. Důležitou roli bude hrát také 
zachycení dalších efektů, které činnost podniku vyvolává a které jsou obecně 
nazývány externalitami. Tyto externality mohou být buď kladné, nebo záporné. 
Jejich vyhodnocení je však velmi obtížnou záležitostí. „Důležitou oblastí vzá-
jemné možné interakce manažerského účetnictví a podnikových fi nancí je také 
rovněž oblast měření výkonnosti či výnosnosti podniku“ (Hrdý, 2011). Z hledis-
ka podnikových fi nancí převažuje pohled fi nanční a externí. Jedna z dříve uve-
dených defi nic podnikových fi nancí ukazuje na vymezení podniku jakožto stro-
je na zhodnocování vložených peněz, přičemž měřitelným efektem jsou 
výsledné fi nanční ukazatele na bázi např. různých druhů rentability či přírůstku 
tržní hodnoty fi rmy nejčastěji ve formě nárůstu tržní hodnoty akcií. Pokud chtě-
jí podnikové fi nance analyzovat příčiny konkrétních výsledků, či dokonce ana-
lyzovat možnosti zlepšení, zabývají se opět fi nančními ukazateli, případně jejich 
rozkladem. Oblastí patřící do sféry pouze podnikových fi nancí, a nikoliv mana-
žerského účetnictví, je zejména hledání minimální ceny vloženého kapitálu, kte-
rá velmi výrazně ovlivňuje konečný výsledek výnosnosti či výkonnosti. Moder-
ní pojetí strategického manažerského účetnictví tento přístup kritizuje zejména 
z toho důvodu, že se jedná o systém vycházející ze „zpožděných indikátorů – 
lagging indicators“ (Šoljaková, 2009, s. 32), které pouze ukazují, co se stalo, 
a dále se pak „neberou do úvahy další kritéria jako např. spokojenost zákazníků, 
inovace, kvalitu produktů apod.“ (Šoljaková, 2009, s. 32). Jak již bylo dříve 
uvedeno, podnikové fi nance se těmito měkkými prvky nezabývají, nicméně je 
ani ony nemohou úplně opominout. Důvod je zcela prostý. Pro budoucí fundo-
vaná rozhodnutí v oblasti podnikových fi nancí bude nezbytně nutné co nejlépe 
a nejpřesněji identifi kovat další budoucí vývoj podniku, byť transformovaný do 
měřitelných fi nančních kritérií. Tato budoucí měřitelná kritéria a výkony či vý-
nosnost podniku však budou těmito měkkými prvky velmi výrazně ovlivněny, 
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možná více, než jsou si fi nanční manažeři ochotni připustit. Manažerské účetnic-
tví proto v tomto směru doporučuje multikriteriální systémy měření výkonnosti, 
z nichž za klíčové se považuje např. metoda Balanced Scorecard, která vymezu-
je čtyři základní oblasti ovlivňující strategický rozvoj podniku a také konečnou 
měřitelnou výnosnost. „Mezi tyto oblasti patří oblast zákaznická, oblast hodno-
tová, oblast vnitřních podnikových procesů a oblast zaměstnanecká“ (Šoljaková, 
2009, s. 33). Výnosnost kapitálu je pak mnohem více spojována se závislostí na 
„spokojenosti zákazníků, na schopnostech a kvalifi kaci zaměstnanců a na rych-
losti, kvalitě i nákladech činností probíhajících v podniku“ (Šoljaková, 2009, 
s. 35). Podnikové fi nance proto musí tyto faktory brát do úvahy či využívat po-
drobně zpracovaných podkladů a analýz manažerského účetnictví. Na závěr je 
třeba zdůraznit, že „podnikové fi nance a fi nanční řízení podniku by mělo v pod-
statně větší míře využívat informace z oblasti manažerského účetnictví a nespo-
léhat se povětšinou na údaje z účetnictví fi nančního“ (Hrdý, 2011). Pozitivním 
důsledkem by pak byla skutečnost, že fi nanční manažeři by v konečném důsled-
ku měli k dispozici podstatně kvalitnější informace pro vlastní manažerská roz-
hodnutí, která v případě kvalitních a podrobně variantě rozpracovaných informa-
cí pak již nejsou tak obtížná. Platí to zejména pro vnitropodnikové informace, 
nicméně zajímavé poznatky je možné najít i z informací vnějších. V kompeten-
ci podnikových fi nancí by měly zůstat zejména ryze fi nanční záležitosti týkající 
se faktoru času a identifi kace úrokové míry k diskontování, dále analýza zdrojů 
fi nancování a jejich optimalizace a orientace na využití fi nančních trhů v podni-
kových fi nancích. Manažerské účetnictví by mělo poskytovat komplexní infor-
mace zevnitř podniku a také informace z vnějšího prostředí zejména s orientací 
na měkké prvky, kterými se podnikové fi nance nezabývají, přičemž promítnutím 
těchto měkkých prvků do konkrétních čísel a fi nančních ukazatelů by manažer-
ské účetnictví podnikovým fi nancím výrazně pomohlo.

Marketing hraje klíčovou roli především při průzkumu trhu a tržního po-
tenciálu podniku. A právě odhad vývoje příslušného trhu a tržního podílu pří-
slušného podniku bude velmi významným způsobem ovlivňovat celý proces ří-
zení podnikových fi nancí. Proč je tomu skutečně tak? Pokud chceme efektivně 
řídit podnikové fi nance a připravit plán podnikových fi nancí, tj. identifi kovat 
budoucí fi nanční stavy a toky v podniku, potřebujeme především znát plán 
tržeb jakožto výchozí veličinu pro identifi kaci dalších plánovaných položek. 
Důkazem je např. plánovací metoda tzv. procentního podílu na tržbách, kdy 
si některé položky rozvahy a výsledovky zachovávají stálý poměr k tržbám. 
S tržbami souvisí také vývoj podnikového zisku a např. mnohé teorie z ob-
lasti optimalizace kapitálové struktury podniku doporučují zadlužovat se prá-
vě v souvislosti s vývojem podnikového zisku. Plán tržeb můžeme odvodit 
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z plánu prodeje s tím, že na základě identifi kace prodejních cen můžeme získat 
celkovou velikost tržeb. Důležitá je tedy právě identifi kace plánu prodeje a to 
je již jednoznačně parketa marketingu, který tak musí významným způsobem 
vypomoci podnikovým fi nancím. Oč precizněji bude tento plán identifi kován, 
tím máme reálnější a přesnější východisko pro fi nanční plán podniku. I když je 
plánování záležitost velmi obtížná a mnohdy na hranici reálnosti, je nezbytné 
se o ně alespoň pokusit. V případě plánu prodeje je nezbytné identifi kovat 
vývoj příslušného trhu jako takového, k čemuž mohou sloužit publikované 
výhledy různých fi nančních agentur či příslušného ministerstva, České ná-
rodní banky apod. Rozhodně není od věci v této souvislosti provádět jakýsi 
„backtesting“, kdy zpětně porovnáváme publikované odhady s realitou a zjis-
tíme, jaká instituce má příslušné odhady v dlouhodobém horizontu přesnější. 
Identifi kace vývoje tržního postavení příslušného podniku bude možná ještě 
náročnější. Potřebujeme totiž znát jednak vnitřní situaci daného podniku, jeho 
silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti a celkový vnitřní potenciál, ale také 
situaci mezi potencionálními konkurenty a jejich tržní podíly. Plán prodeje 
bude poté odvozen ze stávající situace v posledním známém roce vždy náso-
beným koefi cientem zohledňujícím vývoj příslušného trhu a postavení daného 
podniku na něm. Pokud se tedy např. očekává, že trh poroste ročně tempem 
5 % a podnik bude schopen zároveň zvýšit ročně své tržní postavení na úkor 
konkurence o 3 %, pak celkový prodej bude vycházet jako součin stávajícího 
prodeje a koefi cientu 1,0815 (1,05 × 1,03).

Všechny tyto analyzované disciplíny mají s podnikovými fi nancemi nej-
těsnější spojení. Pochopitelně by bylo možné uvést ještě disciplíny další, jako 
např. personalistika, management, statistika apod., které rovněž, i když v men-
ší míře než účetnictví a marketing, jsou s podnikovými fi nancemi spojeny.

1.3 Základní atributy podnikových fi nancí

Podnikové fi nance jsou velmi úzce propojeny se třemi základními prvky, kte-
ré je velmi silně ovlivňují, a to sice faktor času, faktor rizika a daně. Pokud 
řídíme podnikové fi nance, není možné ani jeden z těchto prvků opominout, ale 
je naprosto nezbytné je mít neustále na paměti.

Faktor čas bude podrobněji analyzován v rámci kapitoly 5 týkající se inves-
tičního rozhodování. Nicméně jen ve stručnosti je možné uvést, že faktor času 
hraje významnou roli v podnikových fi nancích právě kvůli tomu, že peníze, které 
vlastníme v současnosti, mají pro nás větší hodnotu než stejné peníze získané 
v budoucnosti. Je to díky možnosti peníze dnes reinvestovat. Ne zcela přesná 


