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Analýza bodu zvratu („Break-Even Analysis“) 
 
Analýza bodu zvratu patří spolu s analýzou scénářů, analýzou citlivosti a simulacemi mezi nástroje 
řízení rizik (odhadu rizik) spojených s kapitálovými investicemi1. Z názvu můžeme odhadnout, že 
analýza půjde za cílem hledání jakéhosi zvratu. Zvratem se obvykle rozumí stav, kdy kvantita 
produkce firmy (nebo dílčího projektu) dosáhne určité výše. Kvantitu můžeme měřit jak ve finančním 
vyjádření, tak také ve vyjádření fyzickém (např. počty kusů výrobců, kg produkce, litry aj.). Častěji než 
na úrovni celé společnosti (firmy) se analýza bodu zvratu využívá pro hodnocení dílčích projektů2. 
 
Podle toho, jaký zvrat hledáme, odlišujeme několik bodů: 

- Peněžní bod zvratu („cash break-even point“): jedná se o stav, kdy množství prodané produkce 
zajistí to, že příjmy pokryjí výdaje 

- Účetní bod zvratu („accounting break-even point“): jedná se o stav, kdy množství prodané 
produkce zajistí nulový hospodářský výsledek  

o Rozlišujeme také bod zvratu, který je zaměřen nikoliv na celý hospodářský výsledek, 
nýbrž na fixní náklady: jedná se o stav, kdy množství prodané produkce zajistí pokrytí 
fixních nákladů 

- Finanční bod zvratu („financial break-even point“): jedná se o stav, kdy množství prodané 
produkce zajistí to, že čistá současná hodnota projektu bude nula 

 

Bod zvratu obecně 
 
Předpokládejme, že tržby společnosti (tržby konkrétního projektu) vypočteme jako množství prodané 
produkce („Q“) krát jeho cena („p“). Resp. se jedná o součet tržeb za všechny druhy („i“) prodaných 
produktů (pokud projekt generuje více produktů) za jejich ceny. 

 

Vzorec 1: Definice tržeb projektu 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 = 𝑝 ∗ 𝑄 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 = ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1  

 
 
Dále předpokládejme, že náklady společnosti (náklady produkce produktů konkrétního projektu) jsou 
dané dvěma složkami, a to variabilními náklady („vc“) a fixními náklady („FC“). Jako variabilní náklady 
označme takové náklady, které rostou či klesají, pokud rostou či klesá produkce Q, tedy produkce všech 
druhů produktů „i“. Celkové variabilní náklady („vcQ“) pak může vypočíst jako: 

 

Vzorec 2: Definice variabilních nákladů projektu 

𝑣𝑐𝑄 = 𝑣𝑐 ∗ 𝑄  𝑣𝑐𝑄 = ∑ 𝑣𝑐𝑖 ∗ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1  

 
 
Fixní náklady („FC“) na rozdíl od nákladů variabilních nemají přímý vztah k výši produkce. Obvykle 
bývají do určité výše produkce konstantní, resp. obvykle se mění skokově. 
 
Celkové náklady („TC“) potom definujme jako součet variabilních a fixních nákladů. 

 

Vzorec 3: Definice celkových nákladů 

𝑇𝐶 = 𝑣𝑐𝑄 + 𝐹𝐶 
 
 
S ohledem na výše uvedené definice tržeb a nákladů (tj. lineární průběh, funkci), můžeme graficky 
vyjádřit bod prodané produkce Q*, od které začne společnost generovat zisk (je zde samozřejmě 
značná míra zjednodušení v tom, že FC rostou skokově, což graf níže nijak nereflektuje). 

 
1 Obecně za využití anglicismu – capital budgetingu 
2 Čím více projektů společnost realizuje, tím složitější je výpočet bodu zvratu na úrovni celé společnosti. Nicméně při současných 
možnostech informačních systémů implementovaných ve firmách se nejedná o nic nepřekonatelného. 
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Graf 1: Definice bodu zvratu 

 
Zdroj: vlastní graf 

 
Z grafu je patrné, že než je dosaženo prodané produkce ve výši Q*, dosahuje společnost / projekt ztráty. 
Naopak, od bodu prodané produkce ve výši Q* dosahuje společnost / projekt zisku. V bodu zvratu Q* 
se rovnají náklady a tržby za prodané množství. 
 
Je potřeba se tedy v rámci analýzy bodu zvratu bavit nikoliv o vyrobeném množství, ale vyrobeném a 
prodaném množství. Graf níže se pokusí zobrazit vývoj bodu zvratu při skokové změně fixních nákladů. 
Z grafu by mělo být zřejmé, že při skokovém nárůstu FC při dosažení určitého bodu produkce (QFC) se 
posouvá bod zvratu (z Q*1 na Q*2, resp. na Q*3). Bod zvratu by se tedy měl posuzovat vždy na určité 
úrovni zvažované kapacity výroby a prodeje3.  

Graf 2: Definice bodu zvratu při skokovém nárůstu FC 

 
Zdroj: vlastní graf 

 
3 Kapacita prodeje nemusí být samozřejmě stejná, jako kapacita výroby. Jedná se o odhad poptávky. Zde se bude projevovat 

konkurenční postavení společnosti / projektu na trhu, „vzácnost“ produktu, tedy schopnost prodat produkci. Investice do navýšení 
kapacity výroby (což se projeví skokovým nárůstem FC – např. v podobě odpisů) tudíž nese riziko, zda bude po dodatečném 
množství poptávka a bude dosaženo nového bodu zvratu. 
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Při práci v terénu zjistíte, že obvykle projekty s vyššími fixními náklady a vyšší mírou provozní páky4 
mají nižší variabilní náklady než projekty, které využívají technologii s nižšími fixními náklady. Projekty, 
které jsou založené na technologii (investicích), která vyvolává vysoké fixní náklady (a nižší variabilní 
náklady), jistě mají vyšší riziko z toho důvodu, že je nutné, aby bylo vyrobeno5 a prodáno6 vyšší 
množství produkce pro dosažení bodu zvratu než u projektů vyrábějící stejnou produkci na technologii 
s nižšími fixními náklady (a vyšším variabilními náklady). Na druhou stranu však platí, že po dosažení 
bodu zvratu u projektů s vyššími fixními náklady roste díky relativně nižším variabilním nákladům 
absolutní výše zisku rychleji než u projektů s nižšími fixními náklady. Uvedené zobrazuje graf níže. 
 

Graf 3: Porovnání vývoje bodu zvratu při vyšších a nižších fixních nákladech společnosti / projektu 

 
Zdroj: vlastní graf 

 
4 Provozní pákou rozumíme změnu zisku v souvislosti se změnou produkce. Jinými slovy o kolik procent se změní zisk, změní-li 

se vyrobená a prodaná produkce. Jedná se o formu jednofaktorové citlivostní analýzy. Čím menší je změna zisku při změně 
produkce, tím vyšší je podíl fixní nákladů. 
5 Riziko výroby – uvažme, že čím vyšší množství vyrábíme, tím více vyrobíme zmetkovitých kusů 
6 Riziko dostatečně vysoké poptávky (za danou cenu). 
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Bod zvratu z pohledu cash flow 
 
Uvažujme dále v návaznosti na „obecný bod zvratu“ vztah mezi vyrobeným7 a prodaným množstvím Q 
a cash flow. Předpokládejme, že veškeré prodané množství Q vygeneruje nejen tržby, ale rovněž i 
provozní cash flow (příjem8). Pak by platilo, že veškeré Tržby = p*Q jsou příjmy a TC spojené s výrobou 
a prodejem jsou výdaje. 
 
Provozní cash flow společnosti / projektu („OCF“ – operating cash flow) můžeme tedy definovat takto: 

 

Vzorec 4: Definice provozního cash flow 

𝑂𝐶𝐹 = 𝑝 ∗ 𝑄 − (𝑣𝑐𝑄 + 𝐹𝐶) 
 
 
Pokud z rovnice vyjádříme Q, bude platit toto: 

 

Vzorec 5: Definice množství 

𝑄 =
𝑂𝐶𝐹 + 𝐹𝐶

𝑝 − 𝑣𝑐
 

 
Co nám tedy úprava ukázala? Předně si všimněme jmenovatele. Ve jmenovateli vidíme rozdíl mezi 
cenou produktu na trhu p a variabilními náklady na produkt vc. Tomuto rozdílu říkáme příspěvek ke krytí 
fixních nákladů (angl. contribution margin). Jde o odpověď, jakou výší z příjmů každý prodaný produkt 
přispívá na úhradu fixních nákladů. 
 
Můžeme se tedy modelově ptát, při jakém množství vyrobené a prodané produkce dojde k vyrovnání 
příjmů a výdajů: 

 

Vzorec 6: Definice prodaného množství, které uhradí fixní náklady a variabilní náklady (celkové výdaje) 

𝑄 =
0 + 𝐹𝐶

𝑝 − 𝑣𝑐
 

 
 
Jedná se o bod zvratu, při kterém dochází ve společnosti / projektu k vyrovnání příjmů a výdajů, tj. 
k dosažení nulového provozního cash flow. Je logické, že bude-li prodáno větší množství, bude 
dosahováno vyššího než nulového provozního cash flow. Můžeme si tedy definovat požadovanou výši 
provozního cash flow a dopočíst odpověď, jaké vyrobené a prodané množství takový požadavek 
zajistí (a to za předpokladu stávající kapacity – existuje řada projektů, které jednoduše svou kapacitou 
neumožní dosáhnout kladného provozní cash flow, tyto projekty je pak potřeba modifikovat nebo od 
jejich realizace ustoupit9). Pokud bychom do úvah zapracovali také zdanění a pohledávky, vedlo by to 
nutně k poklesu bodu zvratu, jelikož daně zvyšují výdaje a pohledávky snižují příjmy. 
 

 
7 Pro úplnost můžeme doplnit – „nebo nakoupeným“ – může se jednat o projekt nákupu a prodeje zboží 
8 Jinými slovy se nejedná o situaci, že vzniknou pohledávky z titulu prodaného množství a neuvažujeme zdanění. Jistě souhlasíte, 
že se jedná o troufalý předpoklad. 
9 V praxi se setkáte s projekty, které i přes to, že generují jen záporné provozní cash flow, jsou realizovány. Jedná se obvykle o 

projekty, jejichž primárním cílem není dosahování příjmů – může se jednat o určité sociální projekty v rámci firmy, které zvýší 
např. spokojenost zaměstnanců, zlepší kvalitu „života v práci“ atp. Obecně můžeme tvrdit, že i takové projekty vlastně implicitně 
mají příjmy, a to v podobě očekávané zvýšené produktivity práce. Je však více než obtížné takové zvýšení produktivity měřit a 
užitky (příjmy) přiřadit k takovým „sociálním“ projektům. 
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Bod zvratu z pohledu účetnictví  
 
Vysvětlili jsme si, že jsme schopni na základě nákladové struktury výroby, ceny a množství produkce 
zjistit bod, od kterého platí, že projekt plní požadované cíle. Z pohledu účetnictví budeme hledat bod 
zvratu, který zajistí, že společnost / projekt bude generovat nulový účetní zisk. 
 
Definovali jsme si provozní cash flow OCF, při daných předpokladech (tedy prozatím nepracujeme 
s daněmi a změnami pracovního kapitálu). Pokud bychom OCF definovali jako zisk plus odpisy, platilo 
by, že při nulovém zisku by se OCF rovnalo odpisům. Použijeme-li vzorec 5 výše, bude platit toto: 

 

Vzorec 7: Definice provozního cash flow 

𝑄 =
𝑍𝐼𝑆𝐾 + 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝐹𝐶

𝑝 − 𝑣𝑐
 

 
Můžeme se tedy opět modelově ptát, při jakém množství vyrobené a prodané produkce dojde 
k nulovému zisku: 

 

Vzorec 8: Definice prodaného množství, při kterém dojde k dosažení nulového zisku 

𝑄 =
0 + 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝐹𝐶

𝑝 − 𝑣𝑐
 

 

Účetní bod zvratu tedy definujme tako takové množství vyrobeného a prodaného množství produkce, 
při kterém je dojde k dosažení nulového zisku, tedy k situaci, kdy se celková contribution margin rovná 
odpisům a fixním nákladům. Obvykle lze zjednodušit definici s ohledem na to, že odpisy jsou vnímány 
jako fixní náklad. 
 
Není nezajímavé si všimnout, že při výše uvedené úvaze, tj. té, že OCF by bodě účetního zvratu mělo 
být rovné odpisům, dochází k tomu, že doba návratnosti (bez zohlednění časové hodnoty peněz) 
takového projektu při dosahování pouze bodu zvratu v každém roce je rovna době životnosti projektu 
(investice). 
 
Jak bylo uvedeno výše, logicky můžeme danou analýzu využít na odpověď, při jaké výši vyrobené a 
prodané produkce dojde k dosažení požadovaného zisku. Můžeme si „pohrávat“ s analýzou bodu 
zvratu různě. 
 

Finanční bod zvratu 
 
Pojetí bodu zvratu z pohledu čisté současné hodnoty již patří mezi vyšší finanční analýzu, resp. mezi 
nástroje investičního rozhodování. Začněme nyní definicí: finanční bod zvratu je dosažen při vyrobení 
a prodeji takového množství produkce, kdy roční provozní cash flow projektu zajistí nulovou výši čisté 
současné hodnoty. 
 
S ohledem na záběr problematiky a rozsah našeho kurzu 1 FP303 není potřeba nyní tuto problematiku 
hlouběji řešit. Setkáte se s ním v návazných kurzech naší katedry – např. kurz 1FP402 – Investiční 
rozhodování a dlouhodobé financování. 
 
 

https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=160478
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