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Výnosy

Jedná se o oceněné výstupy obchodního závodu (podniku)

Jsou hodnotou prodaných výkonů (výrobků, služeb).

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností 

za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo i k úhradě

vstupy podnikové 

činnosti
výstupy



Význam výnosů

Přímo ovlivňují výsledek hospodaření,

proto je potřeba je podrobně sledovat.



Členění výnosů

Výnosy se člení z těchto hledisek:

- podle druhů

- podle provozoven

- podle činností



Členění výnosů podle druhů

Výnosy

Provozní

Finanční



Provozní výnosy

 Tržby

- za vlastní výkony (výrobky, služby, práce) a zboží

- za prodej majetku

 Aktivace (přírůstek majetku vlastní činností)

 Mimořádné výnosy – náhrady škod



Finanční výnosy

 přijaté úroky

 kurzové zisky (obchodování s cennými papíry)



Výnosy podle provozoven

Nestačí sledovat výnosy v celkové výši 

za obchodní závod (podnik), 

ale i v rámci 

jednotlivých provozoven
(může se projevit, že některá provozovna má výrazně nižší 

výnosy – podnět pro důslednou analýzu problému, 
následují pak opatření)



Výnosy podle činností

Nestačí sledovat výnosy v celkové výši za 

obchodní závod (podnik), 

ale i v rámci 

jednotlivých činností
(může se projevit, že některá činnost vykazuje výrazně nižší výnosy –

podnět pro důslednou analýzu problému, následují pak opatření –

např. se zjistí, že doprava se výrobně lahůdek nevyplácí a podnik tuto 
činnost omezí)



Zvyšování výnosů

Jeden z hlavních cílů obchodního závodu 

(podniku)



Zvyšování výnosů

Vycházejme z toho, že:
výnosy = výkony x cena

Ke zvýšení výnosů vedou tyto cesty:

 zvýšení ceny výkonů

 zvýšení objemu prodeje výkonů (množství vyráběných výrobků...)

POZOR! V praxi se tyto cesty vzájemně ovlivňují. Čím vyšší cena, tím se 
méně prodá. Proto jsou důležité marketingové činnosti – průzkum trhu, 
propagace!



Výsledek hospodaření

 Jedná se o výsledek činnosti obchodního závodu (podniku) 

z finanční stránky

 Je ukazatelem ekonomické prospěšnosti dané firmy

 Vypočítá se jako 

rozdíl mezi výnosy a náklady



Výsledek hospodaření

mínus

výnosy

náklady

výsledek 

hospodaření



Formy výsledku hospodaření

výnosy > náklady  zisk
výnosy < náklady  ztráta



Formy výsledku hospodaření

výsledek 
hospodaření

zisk ztráta



Členění výsledku hospodaření

1. provozní výsledek hospodaření

•provozní výnosy – provozní náklady

2. finanční výsledek hospodaření

•finanční výnosy – finanční náklady



Výpočet výsledku hospodaření

(VH)

1. vypočítáme hrubý VH
provozní VH + finanční VH

2. vypočítáme daň z příjmu PO
hrubý VH x sazba daně (19%)

3. vypočítáme čistý VH
hrubý VH – daň z příjmu



Zisk

Z
IS

K
hrubý

čistý



Význam zisku

 dosahování zisku je hlavním cílem podnikání

 je ukazatelem ekonomické prospěšnosti dané firmy

 je nejběžnějším vlastním zdrojem financování 

obchodního závodu (podniku)



Rozdělení zisku

 O rozdělení zisku v akciové společnosti rozhoduje valná hromada.



Použití zisku

Např. v akciové společnosti

 doplnění do rezervního fondu

 doplnění do případných dalších fondů – sociální f., f. odměn...

 splátky úvěrů

 investice, obnova majetku

 podíly na zisku akcionářům - dividendy

 odměny členům představenstva, dozorčí či správní rady- tantiémy

 úhrada ztráty z minulých let

 nerozdělená část zisku – převede se do dalšího období (může 

sloužit ke krytí případné ztráty)



Ztráta

 Nemusí vždy znamenat špatné hospodaření obchodního 

závodu (podniku)!

 Může se jednat o plánovanou ztrátu – např. v začátku 

podnikání – větší investice apod.



Vypořádání ztráty

 úhrada od společníků (např. s.r.o.)

 z nerozděleného zisku z minulých let

 z rezervního fondu

 převedení ztráty do dalšího období



Závěrem

 Děkuji za pozornost.

 A nyní si pusťte celou prezentaci od začátku.

 Opakování je totiž matka moudrosti!


