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16) FINANCOVÁNÍ PODNIKU 
Finanční činnosti, finanční cíle, druhy financování, vlastní a cizí kapitál – členění, výhody  
a nevýhody jejich využití, popis rozvahy. Faktory ovlivňující finanční řízení. Časová hodnota peněz, rizika 
v podnikání a ochrana proti nim. Daňový štít, finanční páka, likvidita, likvidnost, zlaté bilanční pravidlo.  

 
Financování (finanční činnost) je činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění podnikových 
cílů. 
Finanční řízení má následující úkoly:  
- získávat kapitál,  
- rozhodovat o umístění kapitálu,  
- rozhodovat o rozdělení zisku,  
- řídit hospodářskou stránku činnosti podniku. 
Financováním a finančním řízením podniku se zabývá finanční management. 
 
Financování může být: 

 operativní – nevyžaduje velké peněžní částky, týká se běžného provozu podniku, chybné 
rozhodnutí zpravidla podnik neohrozí. 

 strategické – vyvolává velké změny v činnosti podniku, chybné rozhodnutí přináší velké ztráty 
(rozšiřování podniku, slučování). 

 
Finanční cíle podniku 

Primární: 

 maximalizace tržní hodnoty firmy. 

 maximalizace hodnoty akcií 
 
Další cíle: 

1) rentabilita – návratnost, ziskovost, výnosnost. Vyjadřuje se jako poměr čistého zisku k vlastnímu 
kapitálu. Měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků.  

2) solventnost – schopnost podniku dostát svým závazkům (uhradit v daném okamžiku splatné 
závazky) 

3) likvidita – schopnost podniku splácet své krd závazky, které budou splatné v blízké budoucnosti. 
Likvidita se měří poměrovými ukazateli L1, L2, L3 (likvidita okamžitá, pohotová a běžná). 

4) likvidnost – schopnost aktiv přeměnit se na peněžní prostředky. Různé druhy majetku mají různý 
stupeň likvidnosti – peníze, šeky, směnky, zásoby, pohledávky,... 

 
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 

Podstatou finančního řízení (finančního managementu) je usměrňování co nejvýhodnější struktury kapitálu 
a majetku.  
 
AKTIVA     Rozvaha podniku      PASIVA 
 
kolik a jaká aktiva nakoupit     jak opatřit potřebnou hotovost 
investiční rozhodnutí       kapitálové rozhodnutí 
 

 
Faktory ovlivňující finanční řízení 

1. Faktor času - dnešní rozhodnutí ovlivní tok peněz v podniku v dalším období. 
2. Faktor kvantity - výběr té varianty, která slibuje vyšší zisk. 
3. Faktor rizika - je spojen s výběrem možných variant. Zpravidla menší riziko přináší menší zisk. 
 
Riziko vzniká z: 
- vnějších příčin: odběratelé nezaplatí, nestabilita měny, inflace… 
- vnitřních příčin: rozbijí se stroje, nízké prodeje, hospodářská krize, chybný odhad poptávky 
Riziko znamená možnost ztráty vložených prostředků. 
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Pravidla pro finanční rozhodování 

 preference vždy většího výnosu před menším 

 preference menšího rizika před rizikem větším 

 za větší riziko se požaduje více peněz 

 preference peněz obdržených dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později 
 

Faktor času ve finančním rozhodování 
Časová hodnota peněz - peníze, které má podnik k dispozici okamžitě, nejsou stejné (nemají stejnou 
hodnotu) jako peníze které získá v budoucnosti. Je to dáno tím, že současné peníze může podnik investovat 
a získat úrokové výnosy.  

1) peněžní částka k dnešnímu dni = současná hodnota peněz = SHp 
2) peněžní částka k budoucímu okamžiku = budoucí hodnota peněz = BHp 

 
Peněžní prostředky v různých časových okamžicích jsou odlišné komodity (nelze je + a -) = nejprve je 
musíme převést na společný časový okamžik = úrokovým počtem 
 
  úročení 
SH                                                  BH 
 
 
 diskontování 
 
BHp = částka, která se za dobu t zvětší úročením 
 
BHp = SHp * (1 + i)n 

n...........čas v letech 
i............úroková míra 
 
 
SHp = částka, na kterou se diskontováním po dobu t přepočte částka budoucí 

ni

BHp
SHp

)1( 
  

 
 
Faktor času se uplatňuje při: 

 rozhodování o investicích 

 zvažování výhodnosti jednotlivých forem financování majetku 
 

Faktor rizika 
- zvažuje přínos s ohledem na riziko 
- představuje možnost ztráty investovaných prostředků 
- snižuje se rozložením do více akcí (portfolio) 
Platí: 
- varianta s větším rizikem přináší větší zisk 
- varianta s menším rizikem přináší menší zisk 
 
Riziko 
- je pravděpodobnost, že dosažené výsledky se budou lišit od výsledků očekávaných (buď zisk nebo ztráta) 
Ochrana proti rizikům 

 diverzifikace (rozložení rizika, tvorba portfolia) 

 transfer rizika na jiné subjekty 

 tvorba rezerv 

 dělení rizika 

výraz v závorce = úročitel 

výraz v závorce = 

odúročitel neboli diskont 
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DRUHY FINANCOVÁNÍ 
 
1. z hlediska vlastnictví 

 vlastní kapitál – peněžní a nepeněžní vklady majitelů, emise akcií 

 samofinancování – zisk a odpisy 

 cizí kapitál – bankovní úvěry, zálohy odběratelů, obligace 
2. podle zdroje financování 

 interní zdroje  – vytvořený vlastní činnosti podniku (zisk, odpisy) 

 externí zdroje financování  - dodavatelské úvěry, nezaplacené mzdy, nezaplacené daně, bankovní 
úvěry, dary, dotace,... 

3. podle doby financování 

 dlouhodobý – splatnost delší než jeden rok (dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry) 

 krátkodobý – splatnost do jednoho roku (běžné bankovní úvěry) 
4. podle účelu (pravidelnosti) financování  

 běžné financování - firma potřebuje financovat každodenní chod (materiál, mzdy apod.), 

 mimořádné financování - při mimořádných událostech (povodně, požáry, krádeže apod.) nebo při 
mimořádné činnosti (jednorázové akvizice - nákup jiné firmy, apod.). 

 
Vlastní a cizí kapitál jako zdroj financování 

Kapitálová struktura podniku je struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. 
Velikost podnikového kapitálu závisí na: 
- velikosti podniku (čím větší podnik, tím větší kapitál) 
- rychlosti obratu kapitálu (čím rychlejší obrat, tím je potřeba méně kapitálu) 
- stupni mechanizace (vyšší technika vyžaduje vyšší kapitál) 
- odvětví působnosti 
- ceně kapitálu (cizí kapitál = úroky, vlastní kapitál = dividendy) 
- udržení kontroly nad činností podniku 
 
Vlastní kapitál 
- kapitál, který patří majiteli, je nositelem podnikatelského rizika 
- poměr VK na celkovém kapitálu = finanční nezávislost podniku 
- dosáhneme-li zisku (roste VK), ztráty (klesá VK) 
Cizí kapitál 
- dluh, který musí podnik v určité době splatit 
- krátkodobý (do 1 roku), dlouhodobý (za déle než 1 rok) 
- cena cizího kapitálu = úrok + ostatní výdaje na jeho získání 
 
Krátkodobý cizí kapitál: krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy od odběratelů, dosud 
nevyplacené mzdy, nezaplacené daně, apod. 
Dlouhodobý CK: dlouhodobé bankovní úvěry, emitované obligace.  
 
 
 
 
Důvody použití cizího kapitálu: 

 podnikatel nemá dostatečně velký vlastní kapitál potřebný pro založení podniku (může přibrat 
společníka, to ale omezuje jeho pravomoci a je to dražší než bankovní úvěr) 

 podnikatel přechodně nemá potřebný kapitál v době, kdy ho potřebuje (např. na nákup strojů,...) 

 použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva k řízení podniku 

 cizí kapitál je většinou levnější než vlastní a jeho použití tedy zvyšuje rentabilitu podniku. 
 
Nevýhody používání cizího kapitálu: 

 cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a snižuje jeho finanční stabilitu 
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 každý další cizí zdroj je obtížnější získat a je dražší (s větší zadlužeností podniku roste riziko a banka 
ho promítne do vyššího úroku) 

 
Daňový štít (daňový efekt) a finanční páka 

V ČR úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze 
kterého se platí daně = daňový štít.  Působí tedy ale jen pokud podnik dosahuje zisku.  
 
Finanční páka 
- použití cizího kapitálu působí jako páka, kterou se zvedá výnosnost vlastního kapitálu. 
- působí tehdy, když je rentabilita (výnosnost) celkového kapitálu větší než úroková míra cizího kapitálu.  
 
Zlaté bilanční pravidlo 
„dlouhodobý majetek je třeba financovat dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek je třeba financovat 
krátkodobými zdroji“. 

 
KRÁTKODOBÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

- zdroje, jejichž splatnost je < 1 rok. Úvěry (zejm. obchodní úvěr), krátkodobý bankovní úvěr, nevyplacené 
mzdy, dluhy u dodavatelů, prostředky získané emisí krd CP, faktoring. Jde vždy o zdroje cizí, které jsou pro 
firmu závazkem, který je nutno ve stanoveném termínu uhradit. 
Výhody: 
- jsou většinou levnější než dlouhodobé zdroje 
- lze jej snáze a rychleji získat 
 

a) podle poskytujícího subjektu: bankovní nebo nebankovní 
b) podle způsobu vzniku: smluvní nebo spontánní (závazky vůči zaměstnancům ZP, SP, - jsou levné, 

neplatíme z nich úrok, ale předem neznáme jejich výši) 
 
Faktoring – odkup krd pohledávek bankou či specializovanou institucí.  
Obchodní úvěr – úvěr, který poskytuje dodavatel odběrateli tím, že odběratel dodavateli za dodání výrobků 
nebo služeb zaplatí až za určitou dobu. Výhody: podporuje odbyt, umožní nákup a odbyt bez okamžitého 
využití peněz. Nevýhody: druhotná platební neschopnost. Náklady obch. úvěrů: většinou bezúročný, 
v některých případech skonto, bude-li faktura uhrazena v dřívějším termínu.  
Krátkodobé úvěry se splatností většinou do jednoho roku: 

 kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené 
ve smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou.  

 eskontní (směnečný) - banka odkupuje cizí směnku od majitele za cenu sníženou o dohodnutý 
úrok a eskontní provizi, ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka ji 
původnímu majiteli vrací a žádá zpět poskytnuté peníze.  

 lombardní - úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.);  

 revolvingový - banka na základě smlouvy vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje. 
Tento úvěr už můžeme zařadit mezi krd, ale i střednědobé úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.  

 
DLOUHODOBÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Zdroje dld financování: 
a) interní: odpisy, nerozdělený zisk, dld rezervy 
b) externí: dld úvěry, emise akcií, obligací, finanční leasing, forfaiting 
 
Zisk - jedná se o nejběžnější vlastní zdroj financování. Firma vyprodukovaný zdaněný zisk reinvestuje k 
rozšíření podnikání. Tento proces můžeme označit pojmem akumulace kapitálu. Zisk může sloužit i jako 
rezerva pro horší doby.  
Odpisy - odpisy vytváří ve firmě podmínky pro obnovu investic (starý stroj postupně odepíši a natvořím si 
zdroj na nákup nového stroje).  
Forfaiting - odprodej dld pohledávek. Forfaiting bývá využíván zejména v mezinárodním obchodě. 
Hypoteční úvěr - úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti). Jeden z nejběžnějších dlouhodobých úvěrů.  


