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Poměrové ukazatele zadluženosti 

(finanční stability) 

 Zadluženost = podíl cizích zdrojů na 

celkovém kapitálu. 

 Úkolem managementu je stanovit správný poměr 

mezi financováním vlastními a cizími zdroji. 

 Vždy existuje určitá zadluženost 

 - neuhrazené faktury 

 - nevyplacené mzdy 

 - neodvedené daně a pojistné,… 



Důvody použití cizích zdrojů: 

 
 - zvyšují výnosnost a tím rozvoj firmy, 

pokud jsou správně použity 

 - vlastníci si udrží kontrolu nad firmou  

 - větší riziko nesou věřitelé 

 proto věřitelé chtějí co nejnižší 
zadluženost, 

 pro management jsou cizí zdroje 
levnější (úrok je daňový náklad, nemusí 
vyplácet dividendy) 
 



Kapitálová struktura 

Ukazuje, z jakého kapitálu (zdrojů) se 
financují aktiva 

Finanční struktura 

Vyjadřuje poměr mezi vlastními a cizími 
zdroji 



Pravidla financování 
(jaký zvolit poměr vlastních a cizích zdrojů) 

 1. pravidlo vertikální kapitálové struktury 

 Stejný poměr vlastních a cizích zdrojů (50 : 50), nebo-

li zlaté pravidlo rizik 

 2. pravidlo vyššího podílu vlastních zdrojů 

 Vlastní zdroje by měly být v poměru k cizím (70 : 30) 

někteří autoři uvádějí i (60 : 40) 

 3. zlaté pravidlo financování 

 Dlouhodobá aktiva by měla být financována 

dlouhodobými zdroji a krátkodobá aktiva zdroji 

krátkodobými 



 a) Koeficient samofinancování 

 =   Vl. Kapitál . 100 

            CA 

 Kolik % vlastního kapitálu připadá na celkové 
zdroje. Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. 

 b) Ukazatel věřitelského rizika  

 =   Cizí zdroje . 100 

             CA 

 Vyjadřuje kolik % činí zadlužení firmy 

 Tento ukazatel má význam pro dlouhodobé 
věřitele (banky) 

 Součet obou ukazatelů musí dát 100 %. 
 



 c) Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 
 =   Cizí Kapitál  . 100 
    Vlastní kapitál 
 nízká hodnota = podkapitalizování – firma má 

problémy 

 
 Převrácená hodnota ukazatele VK/CK 
 Měla by být vyšší než 1, vysoká hodnota znamená 

překapitalizování, tedy opatrné financování 
 

 d) Úrokové krytí =   Zisk 
                            Nákl. Úroky 
 Kolikrát je firma schopna zaplatit úroky 

z vytvořeného zisku  
 (doporučená hodnota 3 – 8)  
 Nižší hodnota znamená, že firma vydělá jen na úroky  

 



 e) Finanční páka 

 =      Celková aktiva   . 100 

          Vlastní kapitál 

 Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je 

zadluženost firmy. 

 Tento ukazatel je třeba hodnotit společně s 

rentabilitou, pokud rentabilita roste, mělo 

zadlužení smysl. 

 Hovoříme o ziskovém účinku finanční páky 



Vypočítejte a zhodnoťte ukazatele finanční stability 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

Dlouhodobá aktiva 192 926 226 166 286 234 

Oběžná aktiva 317 003 256 301 404 148 

AKTIVA 509 929 482 467 690 382 

Vlastní zdroje 172 636 172 636 203 483 

Cizí dlouhodobé 

zdroje 

108 398 124 240 113 868 

Cizí krátkodobé 

zdroje 

228 895 185 591 373 031 

PASIVA 509 929 482 467 690 382 



Řešení 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

Koeficient 

samofinancování 

33,85 35,78 29,47 

Věřitelské riziko 66,15 64,22 70,53 

Poměr dluhu 195,4 179,5 239,3 

Finanční páka 2,95 2,79 3,39 



 Firma vykazuje poměrně vysoký stupeň zadlužení (v 

posledním období až 70 %). 

 Jelikož působí finanční páka (je větší než 1), je pro 

firmu zadlužení krátkodobě prospěšné, jelikož firma 

vykazuje zisk. 
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