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Osnova přednášky

1.1. HOSPODODHOSPODODÁÁŘŘSKÝ VÝSLEDEKSKÝ VÝSLEDEK
2.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRVÝKAZ ZISKU A ZTRÁÁTYTY
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1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HV = celkovHV = celkovéé výnosy výnosy –– celkovcelkovéé nnááklady.klady.

V V > N> N = zisk= zisk
V V –– N = HVN = HV

V < N = ztrV < N = ztráátata

PV PV –– PN = PHV (provoznPN = PHV (provozníí hospodhospodáářřský výsledek)ský výsledek)
FV FV –– FN = FHV (finanFN = FHV (finanččnníí HV, který spolu sHV, který spolu s PHV tvoPHV tvořříí HV zaHV za
bběžěžnou nou ččinnost).innost).
MV MV –– MN = MHV (mimoMN = MHV (mimořřáádný hospoddný hospodáářřský výsledek).ský výsledek).
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1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

provozní výnosy     -     provozní náklady     =    provozní výsledek 
          +                                       +                                         + 
finanční výnosy      -      finanční náklady      =    finanční výsledek 
          +                                      +                                          + 
mimořád. výnosy    -     mimořád. náklady    =    mimoř. výsledek    
 
výnosy                    -                        náklady    =     HV před zdaněním 

           -      daně 
  
       HV po zdanění 
 

                                                                +     čerpání z rezervních fondů    
                                                                            

- příděly rezervním fondům 
+    HV minulých let 
 
      bilanční zisk (+) 
      bilanční ztráta (-) 
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1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Funkce zisku:Funkce zisku:

motivační,
kriteriální,
rozvojová,
rozdělovací.

Kategorie zisku:Kategorie zisku:
Účetní zisk
Daňový zisk
Ekonomický zisk
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1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
EBIT, EBT, EAT, EBITDA, EBDIT, NOPAT 

Čistý zisk (výsledek hospodaření za účetní období) (EAT) 
+ daň z příjmu za běžnou činnost 
+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 
= Zisk před zdaněním (EBT) 
+ nákladové úroky 
= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 
+ odpisy 
= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)
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ZvyZvyššovováánníí zisku:zisku:
snižování nákladů
snížení fixních nákladů za období,
snížení variabilních nákladů za období,
reengineering podniku vedoucí ke snížení nákladů,
zrychlení obratu oběžného majetku.

zvyšování výnosů
spokojenost zákazníků, získání nových trhů,
změna struktury sortimentu prodávaných výrobků,
inovace – prodej nových výrobků, strategie „sbírání smetany“,
finanční restrukturalizace podniku vedoucí ke zvýšení ziskovosti vlastního 
kapitálu.

1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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Zisk je dZisk je důůleležžitou souitou souččááststíí pompoměěrových ukazatelrových ukazatelůů, p, přředevedevšíším:m:

rentability podniku (zisk/verentability podniku (zisk/vešškerý kapitkerý kapitáál),l),
rentability vlastnrentability vlastníího kapitho kapitáálu (zisk/vlastnlu (zisk/vlastníí kapitkapitáál),l),
rentability výnosrentability výnosůů, resp. tr, resp. tržžeb nebo obratu (zisk/výnosy, resp. eb nebo obratu (zisk/výnosy, resp. 
zisk/trzisk/tržžby, zisk/obrat),by, zisk/obrat),
nnáákladovkladovéé rentability (zisk/nrentability (zisk/nááklady).klady).

1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Hospodářský výsledek zjišťujeme z výkazu zisku a ztráty.
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) podává přehled výnosech, 
nákladech a hospodářském výsledku.
Poskytuje informace o tom, zda dosahuje podnik přiměřený zisk z 
vloženého kapitálu.
Lze ho sestavit ve 4 variantách – A-D: dle členění nákladů (druhové
nebo účelové).
Má stanovenou osnovu členění na prodejní, výrobní, finanční a 
mimořádnou činnost.
Spolu s rozvahou a výkazem cash flow tvoří základní finanční výkazy 
podniku.
Sleduje tokové veličiny – výnosy, náklady a hospodářský výsledek za 
určité období.
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Formulář výkazu zisku a ztráty

Vyjádření hospodářského výsledku

Provozní hospodářský výsledek
Přidaná hodnota
- osobní náklady
- daně, poplatky a jiné náklady
- Odpisy DM
= provozní HV
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Přidaná hodnota – kolik hodnoty jsme přidali prodejem
nakoupeného zboží a zpracováním materiálových vstupů a
následným prodejem zboží.

Úč. přidaná hodnota = obchodní marže + výkony společnosti –
výkonová spotřeba.

Výkonová (výrobní) spotřeba zahrnuje:
vstupy materiálové povahy (materiál, energie),
vstupy související s obchodní činností,
služby (poštovné, nájemné, cestovné, opravy).
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Přidaná hodnota z prodeje zboží:
tržby z prodeje zboží
- náklady na nákup prodaného zboží
= obchodní marže (přidaná hodnota)

Přidaná hodnota u obchodního podniku:
Výroba (výkony)
- výrobní spotřeba
= přidaná hodnota
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Finanční HV
finanční výnosy
- finanční náklady

Hospodářský výsledek z běžné činnosti
HV provozní
+ HV finanční
- daň z příjmů
= HV z běžné činnosti (charakterizuje nám úspěšnost podnikání).

Mimořádný HV
mimořádné výnosy
- mimořádné náklady
- daň z příjmů z mimořádného HV
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2.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Hospodářský výsledek za účetní období
HV z běžné činnosti
+ mimořádný HV
- převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
= HV za účetní období

Hospodářský výsledek před zdaněním
provozní HV
+ finanční HV
+ mimořádné výnosy
- mimořádné náklady
HV před zdaněním


