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„¿lozo¿í“ ¿nanþního manažera þi samého vlastníka. Je zde vyložena i metoda obratového cyklu penČz
s pomČrnČ detailním rozborem stanovení jednotlivých komponent tohoto postupu.
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hodnocení úvČrového rizika. V této kapitole jsou pĜedvedeny i platební instrumenty s jejich pomČrnČ detailní
charakteristikou. Nechybí ani vybrané modely bonitního a bankrotního cílení.
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publikaci a poskytuje Ĝadu „formátĤ“ této kategorie vþetnČ legislativních aspektĤ cash poolingu v ýR.
ěízení kursového rizika je dalším pozitivním poþinem autorĤ ke zvýšení „využitelnosti“ této publikace
jako komplexní a kompaktní studijní podpory s pĜesahem pro praktické aplikace.
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Monogra¿a je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré predstavujú relatívne uzavreté, no na seba nadväzujúce problémové okruhy riadenia pracovného kapitálu. Autori vhodne zapĎĖajú medzeru v rozpracovaní
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Úvod

ěízení platební schopnosti podniku považujeme za jednu ze stČžejních oblastí Ĝízení podniku,
proto jsme se rozhodli vČnovat této problematice odpovídající pozornost. VČtšina rozhodnutí
vedení podniku je pĜijímána z hlediska vlivu na hodnotu podniku: Bude mít pĜijímané rozhodnutí pozitivní vliv na hodnotu podniku, nebo mĤže naopak zpĤsobit její pokles? Prosperující
podnik, zvyšující svou hodnotu, pĜináší hodnotu i pro své zákazníky, uspokojuje potĜeby svých
zamČstnancĤ, odvádí þást vytvoĜené hodnoty do veĜejných rozpoþtĤ a tím umožĖuje rozvoj spoleþnosti. Naopak, ztrátový podnik je nucen propouštČt své zamČstnance, stává se nespolehlivým
pro své dodavatele a vČĜitele, ale i pro své zákazníky, protože nemusí být schopný dostát svým
smluvním závazkĤm v þase a kvalitČ. Tím snižuje svou hodnotu i výnos pro vlastníky. A co je
potĜebné k tomu, aby podnik prosperoval? Investovat disponibilní zdroje do „správných“ þinností, vyrábČt žádaný produkt, umČt jej prodat, efektivnČ Ĝídit podnikové þinnosti a být hodnovČrným partnerem, schopným dostát svým závazkĤm. Z toho dĤvodu je Ĝízení platební schopnosti
podniku považováno za strategický úkol nejen ¿nanþního manažera, ale celého vedení podniku
a z krátkodobého hlediska má prioritu pĜed Ĝízením výnosnosti.
Publikace je kombinací teorie a praktických aplikací. Pochopení ¿nanþní teorie je nutností
pro každého manažera þi vlastníka, který pĜipravuje strategii efektivního ¿nancování, strategii
poskytování úvČrĤ, ale i investování disponibilních zdrojĤ a Ĝízení rizik. Samotná teorie je však
nepostaþující k úspČšnému zvládnutí problematiky, proto je doplnČna pĜíklady ilustrujícími
aplikaci teorie v praxi.
Kniha zaþíná prezentací základního konceptu ekonomického Ĝízení podniku, tj. hodnotového
managementu. Pozornost je dále vČnována zdĤraznČní významu Ĝízení cash Àow z hlediska Ĝízení
hodnoty podniku a rizikĤm plynoucím ze zanedbaní þi podcenČní této oblasti Ĝízení. AutoĜi jsou
pĜesvČdþeni, že Ĝízení penČžního toku podniku má svou dlouhodobou dimenzi, která spoþívá
v zabezpeþení þasového a vČcného souladu mezi disponibilními zdroji ¿nancování a jejich
investováním. Kategorie, která tento soulad umožĖuje vyjádĜit, je þistý pracovní kapitál, jehož
Ĝízení je vČnována další kapitola publikace.
NejdĤležitČjším zdrojem pĜíjmĤ podniku je jeho vlastní þinnost, tj. poskytování služeb zákazníkĤm, aĢ už ve formČ hmotných dodávek nebo nehmotných služeb. V podmínkách trhu
kupujícího jsou podniky nuceny hledat rĤzné zpĤsoby podpory prodeje. Za standard se považuje
poskytnutí záruky vþetnČ pozáruþního servisu, zaškolení, ale zejména poskytnutí obchodního
úvČru. Výrobce se však poskytnutím úvČru vystavuje úvČrovému riziku, které spoþívá v riziku
neschopnosti, pĜípadnČ neochoty protistrany plnit své závazky. Negativní dĤsledky úvČrového
rizika se projevují v nedostatku hotovosti a pĜi vyšším výpadku i ve ztrátČ schopnosti platit
závazky. Proto je Ĝízení úvČrového rizika a nástrojĤm zabezpeþujícím, pĜípadnČ urychlujícím
inkaso od zákazníka vČnována významná pozornost.
Snižování nároþnosti potĜeby zdrojĤ ¿nancování vyžaduje i efektivní Ĝízení zásob a hotovosti.
Zásoby jsou jednak hmotným majetkem podniku, na druhé stranČ – pokud nejsou promČnČné
v hotovost – mohou se stát majetkem s nulovou hodnotou. Jejich nákup mĤže mít negativní dopad
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na cash Àow podniku, neboĢ tento nákup nemusí být kompenzován pĜíjmem v pĜípadČ neprodejnosti. Proto je Ĝízení zásob z hlediska hodnoty podniku a platební schopnosti velice dĤležité.
ěízení hotovosti ve smyslu Ĝízení zĤstatkĤ na bankovních úþtech, ale i získávání krátkodobých zdrojĤ ¿nancování je vČnována další þást publikace. Neefektivní Ĝízení hotovosti pĜináší
ztráty dvojího druhu: jednak jsou to ztráty z nevyužití disponibilní hotovosti, ale i ztráty ve
formČ placených úrokĤ pĜi þerpání úvČrĤ. Vedení podniku, sledující cíl rĤstu hodnoty, se musí
neefektivnosti v Ĝízení hotovosti vyvarovat.
Poslední þást publikace je vČnována Ĝízení kursového rizika, kterému jsou v souþasnosti
pĜímo þi nepĜímo vystaveny všechny podniky a které v pĜípadČ odchylek od oþekávaného vývoje
kursu mĤže mít výrazný vliv na penČžní toky podniku.
Cílem autorĤ je prezentovat, jak dílþí oblasti Ĝízení podniku spolu souvisejí a jak mohou
rozhodujícím zpĤsobem ovlivĖovat cash Àow podniku, a tím být nápomocné k rĤstu hodnoty
podniku. VČĜíme, že se nám tento cíl povedlo alespoĖ þásteþnČ naplnit. PĜes veškerou snahu
o kvalitní zpracování publikace jsme se s vysokou pravdČpodobností nedokázali vyvarovat chybám, aĢ už z dĤvodu „profesní slepoty“ nebo z nepozornosti. Uvítáme veškeré vaše pĜipomínky
a námČty, které pĜispČjí do diskuse k pojednávanému tématu.
DČkujeme svým spolupracovníkĤm za podporu, kterou nám poskytli, a svým nejbližším za
trpČlivost.
Za cenné rady a pĜipomínky dČkujeme oponentĤm, jejichž postĜehy nám umožnily text
upravit do výsledné podoby.
Za autory Mária RežĖáková
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1 Koncept řízení hodnoty podniku

Schopnost podniku generovat v budoucnu výnosy je rozhodujícím ekonomickým kritériem
investorĤ pĜi investování svých doþasnČ volných zdrojĤ do projektĤ. Mírou zhodnocení investovaného kapitálu jsou ukazatele rentability, které mohou mít rĤznou formu – kupĜíkladu
rentabilita investovaného kapitálu (ROC – Return on Capital, resp. ROCE – Return on Capital
Employed), rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity), rentabilita aktiv (celkových
zdrojĤ, tj. ROA – Return on Assets). Tyto ukazatele pomČĜují:
•

•

VytvoĜený výsledek hospodaĜení, který mĤže mít formu provozního výsledku hospodaĜení
(zisku), zisku pĜed zdanČním (EBT – Earnings before Tax), zisku po zdanČní (EAT – Earnings after Tax), pĜípadnČ pĜi použití mezinárodních úþetních standardĤ zisku pĜed úroky
a zdanČním (EBIT – Earnings before Interest and Tax) nebo zisku pĜed odpisy, úroky a daní
(EBITDA – Earnigs before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). KromČ výsledku
hospodaĜení se mĤže v þitateli ukazatelĤ rentability vyskytovat i ukazatel cash Àow.
Investovaný kapitál, tj. vlastní kapitál (E – Equity), dlouhodobé zdroje (C – Capital), pĜípadnČ
tzv. zpoplatnČné zdroje (zpoplatnČný kapitál), tj. cizí zdroje ¿nancování, které jsou explicitnČ úroþeny, a vlastní kapitál. Cena vlastního kapitálu patĜí do kategorie tzv. implicitních
nákladĤ, tj. nákladĤ ušlé pĜíležitosti (podrobnČji viz napĜ. MaĜík a kol., 2007, Kislingerová
a kol., 2007, Dluhošová, 2006, Pavelková, 2009, RežĖáková, 2005 a další).

Použití ukazatelĤ rentability je velice rozšíĜené, má však urþité nedostatky. Problémem je zejména:
•
•
•
•

statický charakter ukazatele,
mČĜení krátkodobé výnosnosti vyvolávající orientaci na krátkodobé cíle,
závislost hodnoty všech kategorií výsledku hospodaĜení na zpĤsobu úþtování,
nezohledĖování rizika investování.

Uvedené nedostatky podnČcovaly zájem o hledání výstižnČjších ukazatelĤ mČĜení schopnosti
podnikĤ generovat výnosy.

1.1

Hodnotový management

NejrozšíĜenČjším konceptem Ĝízení podniku je koncept hodnotového managementu (Value Based Management), který vychází z pĜedpokladu, že cílem podnikání je rĤst hodnoty podniku
(Damodaran, 2006, Brigham, Ehrhardt, 2008, McKinsey a kol., 2005, MaĜík a kol., 2007, Kislingerová a kol., 2007 a další). Tento koncept vychází z teze, že hodnota podniku se odvozuje
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od jeho schopnosti generovat budoucí výnosy. To znamená, že je závislá na faktorech, jako jsou
jedineþnost a kvalita nabízeného produktu, postavení podniku na trhu, úroveĖ efektivního Ĝízení
nákladĤ, inovaþní schopnost zamČstnancĤ podniku, které se promítají do ekonomických výsledkĤ podniku. Koncept hodnotového managementu má v sobČ zabudovaný prvek dlouhodobosti,
spoþívající v dosažení trvale udržitelného rozvoje (going concern princip), a zainteresovanosti
subjektĤ úþastnících se podnikání na dosahovaných výsledcích.
Koncept hodnotového managementu se rozvíjí ve dvou základních formách:
•

•

Koncept shareholder value, tj. tvorby hodnoty pro vlastníky, zdĤrazĖuje nutnost respektovat
právo na výnos v závislosti na míĜe podstupovaného rizika. Je rozšíĜený zejména v anglosaských zemích, které jsou založeny na tzv. M-typu ¿nanþního systému. Podstatou tohoto
systému je orientace podnikĤ na získávání ¿nanþních zdrojĤ z kapitálového trhu, doprovázená
orientací domácností na investování do instrumentĤ kapitálového trhu, zejména do akcií
a investiþních fondĤ.
Koncept stakeholder value, tj. tvorby hodnoty pro všechny zainteresované subjekty podílející
se na podnikání. Podstata tohoto konceptu vychází z vnímání podniku jako množiny vztahĤ
osob zainteresovaných na podnikání, tj. vlastníkĤ, zamČstnancĤ, odbČratelĤ, dodavatelĤ,
vČĜitelĤ a státu – viz napĜ. Blažek (2005). I když zájmové skupiny mohou sledovat rozdílné cíle, jejich spoleþným jmenovatelem je trvale udržitelný rozvoj a tím i tvorba hodnoty
podniku. Koncept stakeholder value, oznaþovaný taky jako teorie spoluúþasti a koaliþní
teorie, je typický pro evropské zemČ, založené na B-typu ¿nanþního systému. Tento systém
využívá dominantní roli bank jako ¿nanþního zprostĜedkovatele, aĢ už jako poskytovatele
podnikových zdrojĤ ¿nancování nebo jako pĜíjemce úspor domácností. Jako pĜíklad lze uvést
ýeskou republiku: 75 % aktiv ¿nanþního sektoru náleží bankovnímu sektoru.

Uvedené koncepty se nevyluþují: pokud budou vlastníci prostĜednictvím manažerĤ objektivnČ
existující zájmy subjektĤ podílejících se na podnikání respektovat a efektivnČ je ovlivĖovat,
tj. vyplácet mzdy a motivovat zamČstnance k vyšší výkonnosti, prodávat kvalitní produkt za
pĜimČĜenou cenu, obdobnČ motivovat dodavatele ke kvalitním dodávkám, ale i platit danČ státu,
který se spolupodílí na tvorbČ podnikatelského prostĜedí, mohou harmonizovat své cíle se svými
vlastnickými zájmy.

1.2

Ekonomická přidaná hodnota

Pokud je vlastník, resp. manažer schopen mČĜit vytvoĜenou hodnotu a pĜesnČ urþit podíl jednotlivých subjektĤ na celkovém výsledku, pak je schopen objektivnČ odmČĖovat a motivovat. Spoleþný cíl tak odstraĖuje konÀikty všech spoluúþastníkĤ podnikání: díky rĤstu hodnoty vlastník
zhodnocuje svĤj vklad, jsou uspokojováni vČĜitelé, zákazníci dostávají hodnotu, kterou požadují,
zvyšují se mzdy zamČstnancĤ a odvádí se i poplatky státu.
Ukazatelem mČĜícím tvorbu hodnoty podniku v roþním þasovém horizontu je ukazatel ekonomická pĜidaná hodnota (EVA – Economic Value Added), de¿novaný dle jednotlivých autorĤ
nČkolika zpĤsoby. Základní zpĤsob výpoþtu je následující:
EVA = NOPAT – WACC · CE
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kde:
EVA
NOPAT
WACC
CE

– Economic Value Added, tj. ekonomická pĜidaná hodnota,
– Net Operating Pro¿t After Tax, tj. provozní zisk po zdanČní,
– Weighted Average Costs of Capital, tj. prĤmČrné vážené náklady na kapitál,
– Capital Employed, tj. kapitál používaný k ¿nancování provoznČ nutného majetku,
potĜebného k dosažení NOPAT.

V nČkterých pĜípadech se místo symbolu „CE“ používá i oznaþení NOA (Net Operating Assets),
tj. kapitál použitý k ¿nancování provoznČ nutného majetku, pĜiþemž provoznČ nutným majetkem je jednak dlouhodobý majetek, který podnik používá k dosahování provozních výnosĤ, ale
i provoznČ nutný obČžný majetek. Oznaþení kapitál je použito pro vymezení úroþených zdrojĤ
¿nancování, tj. vlastního kapitálu a explicitnČ úroþených cizích zdrojĤ ¿nancování.
Net Operating Pro¿t After Tax (NOPAT) pĜedstavuje výstup podniku dosahovaný z provozní
þinnosti, tj. výsledek dosahovaný základní podnikatelskou aktivitou (core business) s vylouþením
výsledkĤ dosahovaných ¿nanþními, mimoĜádnými a dalšími aktivitami. Pokud je pĤsobnost
podniku multioborová, je nutné kvanti¿kovat ekonomickou pĜidanou hodnotu za každý obor podnikání. DĤvodem je rozdílná rizikovost a výnosnost dosahovaná v závislosti na oboru podnikání.
Jiným zpĤsobem výpoþtu ukazatele EVA je:
EVA = (RONA – WACC) · CE
kde:
RONA

– Return on Net Operating Assets, tj. výnosnost investovaného provoznČ nutného
kapitálu (nČkteĜí autoĜi používají i oznaþení ROCE – Return on Capital Employed).

Z de¿nice ukazatele je zĜejmé, že je žádoucí, aby ukazatel ekonomická pĜidaná hodnota nabýval
kladné hodnoty. K tomu je nutné identi¿kovat faktory, které ovlivĖují její výši. Ve své podstatČ
jsou to dílþí položky, vstupující do výpoþtu ukazatele. Identi¿kovat složky ukazatele ekonomické
pĜidané hodnoty je možné dekompozicí ukazatele na dílþí položky – viz obr. 1.1. Jsou to zejména:
•
•

•

Tržby – tvoĜí hlavní položku provozních výnosĤ.
Provozní marže, tj. rozdíl tržeb a provozních nákladĤ. Výše provozní marže závisí na struktuĜe nákladĤ a jejich Ĝízení. Provozní náklady se þlení na:
– variabilní náklady, které se mČní v závislosti na objemu výroby;
– ¿xní náklady, které jsou v urþitém þasovém horizontu nemČnné a jsou nejþastČjším zdrojem úspor nákladĤ.
Náklady kapitálu, které závisí na:
– Riziku podnikání. Tímto pojmem se obecnČ rozumí riziko, že se skuteþné výnosy z podnikání budou odchylovat od oþekávaných výnosĤ. MČĜí se rozptylem oþekávaných výnosĤ,
resp. jejich smČrodatnou odchylkou – podrobnČji viz zejména MaĜík a kol., 2007.
– StruktuĜe kapitálu, tj. na míĜe zadlužení. PĜi rozhodování o míĜe zadlužení je nutné volit
kompromis mezi výhodností smíšeného ¿nancování spoþívající v možnosti rychlejšího
rĤstu podniku, efektu úrokového daĖového štítu a rĤstu výnosnosti vlastníkĤ na jedné
stranČ a riziku neschopnosti splácet úroþené zdroje na stranČ druhé. Riziko ztráty platební schopnosti se promítá do požadavkĤ investorĤ a vČĜitelĤ na výši ceny za poskytnuté
zdroje ¿nancování.
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•

– Souladu mezi dobou, po kterou mĤže vedení podniku disponovat s pĜíslušným zdrojem
¿nancování, a dobou vázanosti kapitálu v majetku, vyjádĜenou jeho ekonomickou životností.
ProvoznČ investovaný kapitál. Jeho výše závisí jednak na oboru podnikání, což výraznČ
ovlivĖuje výši dlouhodobého majetku používaného k podnikání (zejména technologické
vybavení), dále na efektivnosti používání tohoto majetku a na zpĤsobu Ĝízení þistého pracovního kapitálu.
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Obr. 1.1 Zjednodušená dekompozice ukazatele ekonomická pĜidaná hodnota

1.3 Hodnota podniku
Z koncepce hodnotového managementu plyne, že cílem podnikání je hodnota podniku, která je
závislá na jeho schopnosti generovat budoucí výnosy. To znamená, že závisí na oboru podnikání
a schopnostech managementu inovovat produkty podniku, vyhledávat nové investiþní pĜíležitosti, efektivnČ využívat disponibilní zdroje, tj. Ĝídit procesy a þinnosti v podniku.
Rozhodujícím pro rĤst hodnoty podniku je výbČr vhodných investiþních zámČrĤ, které bude
podnik realizovat. Univerzálním ukazatelem sloužícím k výbČru investiþních projektĤ pozitivnČ
pĜispívajících k hodnotČ podniku je ukazatel þistá souþasná hodnota (NPV – Net Present Value).
Ukazatel pĜedstavuje rozdíl mezi diskontovanými oþekávanými pĜíjmy z realizovaného investiþního zámČru a výdaji na investiþní zámČr. Pouze projekty, u nichž platí NPV  0, tj. þistá souþasná
hodnota je nezáporná, pĜispívají k udržení, pĜípadnČ k rĤstu hodnoty podniku.
Realizované investiþní projekty se promítají do majetkové struktury podniku a zásadním zpĤsobem ji ovlivĖují. Tomu musí být pĜizpĤsobena i struktura ¿nancování tak, aby bylo dodržováno
základní pravidlo ¿nancování, tj. dodržování þasového souladu vázanosti majetku a disponibil-
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ních zdrojĤ. Majetek podniku by mČl být ¿nancován zdroji se stejnou dobou splatnosti, jako je
jeho životnost. Je zĜejmé, že neobČžný majetek (stálá aktiva) má dlouhodobý charakter. Pokud by
nedošlo k pĜizpĤsobení þasové (ale i vlastnické) struktury zdrojĤ ¿nancování (kapitálu), mohlo
by se stát, že þást dlouhodobého majetku je ¿nancována krátkodobými zdroji, jejichž splatnost
je kratší, než je doba potĜebná k promČnČ investic poĜizovaného majetku v hotovost. To mĤže
vyvolat minimálnČ napjatost v Ĝízení pĜíjmĤ a výdajĤ spoleþnosti, ale mĤže vést i k platební
neschopnosti podniku.
Nutné je ještČ pĜipomenout, že i þást obČžného majetku má dlouhodobý, resp. trvalý charakter a vyvolává ¿nancování dlouhodobým kapitálem. DĤvodem tohoto stavu je zabezpeþení
plynulosti reprodukþního cyklu podniku, existence zásob, ale i existence obchodních úvČrĤ.
Konkrétní stanovení hodnoty podniku je pak závislé na zpĤsobu de¿nování budoucích výnosĤ podniku a na použitém modelu (metodČ) ocenČní. V teorii i praxi se z výnosových metod
aplikují pĜístupy vycházející z (podrobnČ viz zejména MaĜík a kol., 2007):
•
•
•

cash Àow – nejvíc je rozšíĜena metoda diskontovaného volného cash Àow (FCF – Free
Cash Flow);
kapitalizovaných þistých výnosĤ (Ertragswertverfahren), používáno v nČmecky mluvících
zemích;
ekonomické pĜidané hodnoty (EVA – Economic Value Added).

Model hodnoty podniku metodou diskontovaného cash Àow je následující:

kde:
H
FCF
i
K
g

– hodnota podniku (brutto),
– volné cash Àow, generované podnikem v jednotlivých letech existence,
– diskontní sazba (kalkulovaná úroková míra, urþená jako prĤmČrné vážené náklady
kapitálu),
– délka (poþet let) první fáze životnosti podniku,
– oþekávané tempo rĤstu volného cash Àow v druhé fázi životnosti podniku (tj. od
roku K+1 do nekoneþna).

Uvedený model vychází z následujících pĜedpokladĤ:
•

•

Doba existence podniku je rozdČlena na dvČ fáze. V první fázi je sestaven podrobný ¿nanþní
plán, jehož výstupem je v každém roce volné cash Àow. Délka první fáze závisí zejména na
délce inovaþního cyklu v oboru, ve kterém podnik pĤsobí, dále na období (fázi) životního
cyklu podniku ovlivĖující generované výnosy (doba pro uvedení do provozu v strategii
vymezených investiþních zámČrĤ) a na délce prognózovaného období. Druhá fáze by mČla
být obdobím stabilního trvalého rĤstu, charakterizovaného tempem (mírou) rĤstu g.
Volné cash Àow je de¿nováno jako provozní cash Àow snížené o investice do provoznČ nutného kapitálu (stálých aktiv a þistého pracovního kapitálu). Vypoþítá se následujícím zpĤsobem:
FCFt = NOPAT – ǻNOA
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kde:
NOPAT
ǻNOA

– Net Operating Pro¿t After Tax, tj. zisk z operativní þinnosti po zdanČní, nebo pĜesnČji
upravený (korigovaný) provozní zisk po zdanČní,
– þisté rozvojové investice do dlouhodobého provoznČ nutného majetku.

ýisté rozvojové investice do dlouhodobého provoznČ nutného majetku jsou složené ze dvou þástí:
– z rozvojových investic do provoznČ nutných stálých aktiv,
– z investic do provoznČ nutného þistého pracovního kapitálu (ǻNWC).
•

•

Hodnota druhé fáze je urþena tzv. Gordonovým vzorcem, tj. jako souþasná hodnota nekoneþného konstantnČ rostoucího volného cash Àow. Výpoþet probíhá ve dvou krocích: nejdĜíve
se vypoþte hodnota rostoucí perpetuity, tj. hodnota cash Àow od roku (K + 1) do nekoneþna,
která se pak v druhém kroku diskontuje na souþasnou hodnotu. Pro použití Gordonova vzorce
musí platit pĜedpoklad, že i > g.
Hodnota diskontní sazby musí být stanovena v závislosti na de¿nování cash Àow. Pokud
je cash Àow de¿nováno jako provozní cash Àow, diskontní sazba je stanovena na úrovni
vážených nákladĤ kapitálu podniku (podrobnČji viz MaĜík a kol., 2007). ZjednodušenČ se
mĤže použít jednotná diskontní sazba pro celé období životnosti podniku.

1.4 Cash ﬂow
1.4.1 Základní terminologie
Pojem cash vyjadĜuje prostĜedky na bČžných úþtech u bank a pokladní hotovost. Jako þeský
ekvivalent se používá oznaþení hotovost. Na rozdíl od toho ukazatel krátkodobý ¿nanþní majetek, který je položkou rozvahy, zahrnuje hotovost, tj. peníze na pokladnČ a bČžných úþtech,
krátkodobé cenné papíry a podíly splatné do jednoho roku, sloužící k doþasnému uložení volné
hotovosti (tj. cash and cash equivalents). Ukazatel krátkodobý ¿nanþní majetek vstupuje do
výpoþtu ukazatelĤ likvidity.
Pojem cash Àow, který se už témČĜ nepĜekládá, je používán ve dvou rozdílných významech:
•
•

pĜehled o penČžních tocích, aĢ už minulých þi plánovaných;
ukazatel, charakterizující sumu nebo zĤstatek pĜíjmĤ a výdajĤ urþité kategorie; nejþastČji se
jedná o provozní cash Àow, investiþní cash Àow, ¿nanþní cash Àow, ale i volné cash Àow,
þisté cash Àow apod.

Cash management pak oznaþuje Ĝízení hotovosti, tj. Ĝízení stavu penČz na úþtech a v pokladnČ.
V tČchto významech už zdomácnČl a zpravidla se nepĜekládá.
Dalšími pojmy, které se v souvislosti s Ĝízením penČžního toku podniku vyskytují, jsou
termíny likvidita, likvidnost, solventnost a platební schopnost, jejichž obsah se nČkdy zamČĖuje. Proto považujeme za dĤležité uvést jejich interpretaci (porovnej napĜ. Kislingerová, 2007,
Kraloviþ a Vlachynský, 2006, Valach, 1999, Zalai a kol., 2010 a další).
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Likvidnost
Likvidnost vyjadĜuje míru obtížnosti a rychlosti pĜemČny majetku na penČžní hotovost. Je obecnou charakteristikou majetku a liší se dle druhu majetku, tj. je spojena s jednotlivými majetkovými složkami a je jejich neoddČlitelnou charakteristikou. NejlikvidnČjší složkou podnikového
majetku je krátkodobý ¿nanþní majetek; nejménČ likvidní složkou je dlouhodobý majetek, který
pĜenáší svou hodnotu do hodnoty produktĤ, a do penČžní formy se vrací po dobu nČkolika let.

Likvidita
Likvidita oznaþuje schopnost podniku pĜemČnit svá aktiva na penČžní prostĜedky a tČmi krýt
vþas, v požadované podobČ a na požadovaném místČ všechny splatné závazky. Likvidita je mírou
schopnosti a pĜipravenosti podniku uhradit stávající krátkodobé penČžní závazky vþas a v plné
výši. MČĜí se pomČrovými ukazateli ¿nanþní analýzy:
•

BČžná likvidita (Current Ratio)1, oznaþovaná taky jako likvidita 3. stupnČ, mČĜí, kolikrát
obČžný majetek podniku pĜevyšuje krátkodobé závazky. Složky obČžného majetku – zásoby,
krátkodobé pohledávky a krátkodobý ¿nanþní majetek – jsou v krátkém þasovém horizontu
schopny promČnit se v hotovost, a tedy jsou „pĜipraveny“ k úhradČ závazkĤ.

Hodnota ukazatele je závislá na struktuĜe obČžného majetku a ocenČní zásob (nakupovaných,
vlastní výroby) a zejména na oboru podnikání. V každém pĜípadČ by mČla být hodnota ukazatele vyšší než 1. PrĤmČrné hodnoty ukazatelĤ za zpracovatelský prĤmysl a stavebnictví
jsou uvedeny v tab. 1.1.

Tab. 1.1 PrĤmČrné hodnoty ukazatele bČžná likvidita v ýR
Ukazatel
Běžná likvidita

Zpracovatelský průmysl
2007
2008
2009
1,46
1,42
1,38

2007
1,31

Stavebnictví
2008
1,35

2009
1,61

Zdroj: MPO (2010)

•

Pohotová likvidita (Quick Ratio, Acid Test), oznaþovaná taky jako likvidita 2. stupnČ, pomČĜuje krátkodobé pohledávky a krátkodobý ¿nanþní majetek ke krátkodobým závazkĤm:

1

V oznaþovaní ukazatelĤ likvidity se slovenská a þeská literatura mírnČ odlišují. Ukazatel bČžná likvidita
je slovenskými autory oznaþován jako „celková likvidita“, ukazatel pohotová likvidita je ve slovensky
psané literatuĜe oznaþován jako „bČžná likvidita“ a ukazatel hotovostní likvidita je oznaþován jako
„pohotová likvidita“. PodrobnČji viz napĜ. Kraloviþ a Vlachynský (2006), Zalai a kol. (2010).

-

20 / Řízení platební schopnosti podniku

Pokud hodnota ukazatele nabývá hodnoty  1, podnik by mČl být schopný uhradit všechny své krátkodobé dluhy z disponibilní hotovosti, z prodeje krátkodobých cenných papírĤ
a promČnou pohledávek v hotovost.

Tab. 1.2 PrĤmČrné hodnoty ukazatele pohotová likvidita v ýR
Ukazatel
Pohotová likvidita

Zpracovatelský průmysl
2007
2008
2009
1
0,95
1,14

2007
1,11

Stavebnictví
2008
1,18

2009
1,47

Zdroj: MPO (2010)

•

Hotovostní (penČžní, okamžitá) likvidita (Cash Ratio), oznaþovaná taky jako likvidita
1. stupnČ, vyjadĜuje, jakou þást krátkodobých závazkĤ je podnik schopný splatit okamžitČ.
Vypoþítává se následujícím zpĤsobem:

Vysoký stav krátkodobého majetku, zejména hotovosti, je znakem neefektivního cash managementu. Na druhé stranČ v období nestability, recese je vhodné, aby podnik mČl vyšší
rezervu hotovosti, která mu umožní eliminovat výpadky v inkasu z dĤvodu platební neschopnosti odbČratelĤ.

Tab. 1.3 PrĤmČrné hodnoty ukazatele penČžní likvidita v ýR
Ukazatel
Peněžní likvidita

Zpracovatelský průmysl
2007
2008
2009
0,21
0,18
0,31

2007
0,23

Stavebnictví
2008
0,24

2009
0,39

Zdroj: MPO (2010)

Naproti tomu solventnost je obecným vyjádĜením schopnosti podniku hradit vþas vzniklé závazky. Je to stav okamžikový.

Platební schopnost
Platební schopnost je vyjádĜením dlouhodobé schopnosti podniku hradit v požadované podobČ
a na požadovaném místČ všechny splatné závazky. Základním pĜedpokladem zachování platební
schopnosti podniku je þasový soulad disponibilních zdrojĤ ¿nancování (jejich splatnost) a doby
vázanosti (používání) majetku v podniku, který je ze zdrojĤ poĜízen.

