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Abstrakt  

 Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit zdroje financování dlouhodobého 

majetku. Úvodní část charakterizuje dlouhodobý majetek a jeho členění. Následují kapitoly, 

které se věnují  financováním podniku a finančními zdroji. V závěrečné části bude v krátkosti 

popsaný dlouhodobý majetek a zdroje financování tohoto majetku v konkrétním podniku. 
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Abstract  

 The aim of this work is to describe and evaluate sources of financing fixed  assets. The 

introductory part is characterized by fixed assets and its division. The following chapters deal 

with the financing company and the financial resources. The final part will briefly describe 

certain fixed assets and sources of financing these assets in a particular company.  
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ÚVOD 

Jiţ k zaloţení podniku je potřeba značných peněţních prostředků, stejně je tomu i ve 

fungujícím podniku. Získat peníze na provoz i rozvoj podniku je jedním z úkolů finančního 

managementu. Při svém rozhodování musí finanční manaţeři počítat se dvěma důleţitými 

činiteli – faktorem času a rizikem. Musí rozhodovat o tom, z jakých zdrojů bude podnik 

financován, musí zajišťovat likviditu a solventnost podniku, udrţovat finanční rovnováhu a 

finanční zdraví podniku, analyzovat činnost a výsledky podniku, a to vše se zřetelem k plnění 

cílů podniku. A právě zdroje financování jsou tématem této bakalářské práce. 

Získání finančních zdrojů, ve všech jeho formách a jejich pouţití k obstarání potřebných 

statků a k úhradě výdajů na činnost podniku se označuje jako financování. Řízení financování 

se v posledních letech stalo hlavní sloţkou řízení podniku a má tyto úkoly: 

 získávat kapitál pro běţné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře 

a jejich změnách (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace, restrukturovat zdroje) 

 rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva a financovat běţnou činnost podniku, 

vývoj nových výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům, 

volný kapitál investovat do pozemků a jiných hmotných statků, nebo do akcií a jiných 

cenných papírů 

 rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend) 

 prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou 

stránku činnosti podniku 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a zhodnotit zdroje financování dlouhodobého 

majetku. Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje 

dlouhodobý majetek a jeho členění, v druhé kapitole popisují financování podniku a poslední 

dvě kapitoly tvoří dlouhodobé a krátkodobé finanční zdroje financování dlouhodobého 

majetku. V teoretické části jsem pouţila odbornou literaturu, která se zabývá problematikou 

dlouhodobého majetku a způsobu financování. V praktické části bude v krátkosti popsaný 

dlouhodobý majetek a zdroje financování tohoto majetku ve společnosti Kalma k.s. 
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1. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

1.1. Charakteristika dlouhodobého majetku  

Charakteristika předmětů, které podnik musí nebo můţe zařadit do dlouhodobého 

majetku je přesně stanovena předpisy. Tento majetek je v literatuře označován také jako stálý, 

zařizovací, fixní, neoběţný, stálá aktiva, dříve také investiční majetek nebo základní 

prostředky. 

Dlouhodobý majetek tvoří podstatu majetkové struktury podniku a má umoţňovat, 

usnadňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost (vyrábět a prodávat zákazníkům 

výrobky, zboţí či sluţby). Není pořizován se záměrem, ţe bude pouţitelný jako dodatečné 

peněţní zdroje (za normálních podmínek tedy není určen k prodeji, nýbrţ k dlouhodobému 

uţívání). [1] Slouţí podniku dlouhodobě (obvykle déle neţ 1 rok) a proto jeho rozhodování 

jeho pořízení je jedním z nejdůleţitějších strategických rozhodnutí. 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku se v průběhu let postupně rozpouštějí do 

provozních nákladů ve formě odpisů. Ty vyjadřují sníţení hodnoty majetku v důsledku:  

1. Opotřebení – odpisem se vyjadřuje sníţení hodnoty většiny dlouhodobého majetku 

hmotného majetku kromě půdy (která zůstává v účetních knihách v původní 

pořizovací ceně) a kromě přírodních zdrojů. 

2. Amortizace – tou se rozumí alokace nákladů dlouhodobého nehmotného majetku do 

nákladů (a tím do výsledku hospodaření) účetního období, jeţ mělo z těchto aktiv 

ekonomický prospěch. 

3. Těžby – v případě vyčerpávání přírodního bohatství. Odpis vyjadřuje proces alokace 

historických nákladů souvisejících s nabytím přírodních zdrojů do nákladů účetního 

období, v němţ byly tyto zdroje těţeny nebo uţívány. [1] 

Výše odpisů závisí na zatřídění předmětů a zvolenému způsobu odepisování. Protoţe odpisy 

jsou většinou fixními náklady je nezbytné, aby podnik měl právě tolik dlouhodobého majetku, 

kolik je nezbytně nutné, a aby tento majetek (zvláště stroje a výrobní zařízení) dostatečně 

vyuţíval. [2] Existuje však i dlouhodobý majetek neodepisovaný (pozemky a umělecká díla) 

popř. i takový, jehoţ hodnota v čase naopak narůstá.  
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1.2. Členění dlouhodobého majetku  

Dlouhodobý majetek se člení do tří základních skupin: 

1. Dlouhodobý hmotný majetek (tangible fixed assets) – pozemky, budovy a zařízení 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek (intangible fixed assets) – patenty, licence, koncese, 

goodwill apod. 

3. Dlouhodobý finanční majetek (long-term investments) – vklady do vlastního kapitálu 

jiných podniků, do dlouhodobě drţených dluhových cenných papírů, do pozemků a 

budov neurčených k vlastnímu uţívání, do zlata, certifikátů apod. 

1.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se vyznačuje těmito základními charakteristikami: 

 byl pořízen proto, aby byl uţíván v normální provozní činnosti (při výrobě, při 

dodávkách zboţí a sluţeb, pro účely správy a řízení podniku nebo pro účely jiným 

subjektům), nikoli aby byl opětovně prodán  

 svoji podstatou je dlouhodobý (očekává se, ţe bude uţíván během více neţ jednoho 

období) a obvykle je předmětem odpisování, slouţí po léta a výdaje vynaloţené na 

jeho pořízení se přiřazují řadě budoucích období prostřednictvím periodických odpisů. 

Pouze půda se neodepisuje (ledaţe by sníţení její materiální hodnoty bylo trvalé) 

 má fyzickou podobu (můţe být viděn, je moţno se jej dotýkat) 

 na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určenému k prodeji (nestává se 

jeho fyzickou části) [1] 

Pořizovací cena tohoto majetku je obvykle vyšší neţ 40.000 Kč.  

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou: 

1. Pozemky – tato poloţka obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou 

zboţím (§ 9 odst. 5).  
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2. Stavby – patří sem: a) stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní 

díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů b) otvírky nových lomů, pískoven 

a hlinišť c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak d) byty a 

nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního předpisu  

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – obsahují: a) předměty z drahých kovů 

bez ohledu na výši ocenění b) samostatné movité věci a soubory movitých věci se 

samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od 

výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, 

zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.  

4. Pěstitelské celky trvalých porostů – obsahují: a) ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené 

na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 

keřů na 1 hektar b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí  

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny – tato poloţka obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny 

(například stáda a hejna) s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše ocenění určené 

účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním 

principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 

6. Jiný dlouhodobý majetek – obsahuje bez ohledu na výši ocenění a) loţiska nevyhrazeného 

nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 

1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v §56 odst. 2 

písm. d) a odst. 3 b) umělecká díla, která nejsou součásti stavby, sbírky, movité kulturní 

památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními předpisy, 

popřípadě jejich soubory.  

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k uţívání 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje krátkodobé a dlouhodobé 

zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) 

rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo 
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oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a 

souhrnem ocenění jeho jednotlivých sloţek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, 

vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníţeným o převzaté závazky. [3] 

1.2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se v účetnictví pořizuje podobně jako dlouhodobý 

hmotný majetek. Výdaje na jeho pořízení jsou aktivovány v majetku a postupně se odpisují do 

účetních období podle odhadnuté doby pouţitelnosti [1]. Tento majetek je k datu pořízení 

oceněn v historických cenách. 

Od charakteristik dlouhodobého hmotného majetku se nehmotný majetek liší tím, ţe 

nemá fyzickou formu. Jsou to většinou práva od nichţ se očekává ekonomický prospěch. 

Podnik jej drţí se záměrem pouţívat jej při výrobě, při zásobování zboţí, při poskytování 

sluţeb, pro pronájem jiným osobám či pro administrativní účely [1]. Jednotlivé poloţky 

tohoto majetku by měly být vzájemně odlišitelné a také odlišný způsob nabytí (zda byl 

nakoupen, vytvořen vlastní činností, pořízen jako část podnikové kombinace, získán 

prostřednictvím státní dotace či směnou za odlišné aktivum apod.). Způsob nabytí totiţ 

předurčuje obsah nákladů pořízení (zda jsou jimi peněţní výdaje, reálná hodnota 

směňovaného aktiva, výrobní náklady či současná hodnota vzniklého závazku) [1]. Mezi 

dlouhodobý nehmotný majetek se zařazují ty poloţky, jejichţ cena je vyšší neţ 60.000 Kč. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou: 

1. Zřizovací výdaje – je to souhrn výdajů vynaloţených na zaloţení účetní jednotky do 

okamţiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, 

odměny za zprostředkování a poradenské sluţby a nájemné.  

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – jsou vytvořeny buď vlastní činností k obchodování 

s nimi anebo nabytých od jiných osob.  

Výzkum - je definován jako původní a plánované zkoumání prováděné podnikem s cílem 

získat nové vědecké nebo technické znalosti, nové informace, které by napomohly:  

 vytvořit nový produkt či proces, novou sluţbu apod. 
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 významně a rozsáhlé zlepšit existující výrobky, sluţby, procesy apod.  

Vývoj – představuje aplikaci výsledků výzkumu. Můţe se jednat např. o návrhy, konstrukci a 

testování prototypů, návrhy nástrojů, o pokusná zařízení, která nejsou v širokém měřítku 

dostupná pro komerční výrobu, o testování vybraných alternativ týkajících se nových nebo 

dokonalejších materiálů, výrobků, procesů, sluţeb apod. [1]  

3. Software – jedná se o software, který byl opět nabyt buď vlastní činností, nebo od jiných osob, 

ovšem jedná se pouze o software nabytý samostatně, tj. nikoliv jako součást dodaného hardwaru.  

4. Ocenitelná práva – jsou to zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů.  

5. Goodwill – je to kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve 

smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a 

závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho 

individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky. 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek 

nevykazovaný v ostatních poloţkách dlouhodobého nehmotného majetku, zejména povolenky 

na emise a preferenční limity. 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k uţívání. 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek – obsahuje krátkodobé a dlouhodobé 

zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. [3] 

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy 

trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a 

software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou 

fungovat. Dále můţe účetní jednotka rozhodnout, ţe dlouhodobým nehmotným majetkem 

nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány 

povodí. [3] 
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1.2.3. Dlouhodobý finanční majetek 

K dlouhodobému finančnímu majetku řadíme taková aktiva, která podnik nakupuje, 

vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat volné peněţní prostředky či volná 

nepeněţní aktiva takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos.  

Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové sloţky okamţikem uskutečnění 

účetního případu. [3] 

K dlouhodobému finančnímu majetku patří zejména: 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry – obsahují zejména podíly, které nepředstavují podíl 

v ovládaných osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

dluhové cenné papíry, u nichţ má účetní jednotka záměr a schopnost drţet je do 

splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichţ zpravidla v okamţiku 

pořízení není znám záměr účetní jednotky. Dluhovým cenným papírem se pro účely 

této vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou 

úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou 

hodnotou a jeho niţším emisním kursem a směnka. 

4. Půjčky a úvěry – tato poloţka obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a 

úvěry ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté 

dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými osobami a účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím osobám a 

účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv. 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek – obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky 

a úvěry, pokud nejsou vykázány v poloţce půjčky a úvěry a drahé kovy a kameny, 

případně předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou vykazovány v poloţce 

dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby. 
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6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek – zde patří krátkodobé a 

dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku. [3] 

2. FINANCOVÁNÍ MAJETKU 

Pro moţnost úspěšné realizace investice je nutné shromáţdit dostatečný objem 

finančních zdrojů na pokrytí potřeb projektu tak, aby mohl být realizován v potřebném čase. 

Je nutné zajistit, aby během ţivotnosti nevznikl nedostatek peněţních prostředků, který by 

vedl k jejich zbrzdění nebo úplnému zastavení. Navrţená struktura by měla být přijatelná 

nejen vzhledem k optimalizaci nákladů na kapitál, ale i ke stabilitě investic i podniku. [5] 

Existuje několik hledisek, podle kterých můţeme financování klasifikovat. V praxi se 

pouţívají především tyto druhy financování: 

Podle pravidelnosti financování rozeznáváme:  

 financování běţné – spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běţný provoz 

podniku 

 financování mimořádné: a) financování při zakládání podniku 

                                                        b) financování při rozšiřování podniku  

                                                        c) financování při spojování nebo sanaci podniku 

                                                        d) financování při likvidací podniku [4]  

Podle původu finančních prostředků rozeznáváme: 

 financování vlastním kapitálem – emisí akcií, peněţními a věcnými vklady majitelů 

 financování cizím kapitálem – bankovním úvěrem, obligacemi, zálohami odběratelů 

 samofinancování – financování ziskem, odpisy, popř. Dalšími vnitřními zdroji, např. 

financováním z rezerv – to je samofinancování v širším pojetí, v uţším pojetí zahrnuje 

jen financování ze zisku [2] 
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Podle přítoků finančních prostředků.  

 financování vnější – vklady, účasti, úvěr 

 financování vnitřní – z trţeb, tj. ziskem, odpisy 

Podle doby: 

 dlouhodobé – zdrojem je obvykle vlastní kapitál, dlouhodobý cizí kapitál, např. 

dlouhodobé bankovní úvěry 

 krátkodobé – zdrojem jsou krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, 

nevyplacené mzdy a neodvedené daně [2] 

Tato práce se zabývá především financování dlouhodobého majetku (DM) podle doby, po 

kterou je kapitál podniku k dispozici. Tento druh financování se pokusím co moţná 

nejvýstiţněji popsat v kapitole 3 a 4 pod názvem dlouhodobé zdroje financování DM a 

krátkodobé zdroje financování DM.  

3. DLOUHODOBÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ DM 

Dlouhodobé financování, které pouţívají podniky k pořízení dlouhodobého majetku 

můţeme zajistit buďto z interních, nebo externích zdrojů. Tyto zdroje jsou velice různorodé, 

jak nám ukazuje obrázek č. 1. 

Obr. č. 1 : Zdroje dlouhodobého financování 

A. Interní zdroje B. Externí zdroje 

1. Odpisy 1. Kmenové akcie 

2. Nerozdělený zisk 2. Prioritní akcie aj. 

3. Dlouhodobé finanční rezervy   3. Obligace 

 4. Dlouhodobé úvěry finančních institucí 

 5. Dlouhodobé úvěry dodavatelské 

 6. Finanční leasing 

 7. Finanční podpora státu či jiných institucí  
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 8. Ostatní externí zdroje  

Zdroj: Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2006, str. 261 

3.1. Interní zdroje financování 

Interní zdroje jsou základním zdrojem financování dlouhodobého majetku podniku, 

které vznikají na základě vnitřní činnosti podniku. Často se interní zdroje financování 

zaměňuji s pojmem vlastní zdroje, coţ není správně, protoţe vlastní zdroje kromě zdrojů 

interních zahrnují i část externích zdrojů, které mají charakter vkladů vlastníků, jako jsou 

např. kmenové akcie, prioritní akcie, členské vklady u druţstev aj.  

K interním zdrojům financování (jak je uvedeno na obrázku č. 1) patří:  

 odpisy 

 nerozdělený zisk 

 dlouhodobé finanční rezervy (rezervní fondy, penzijní fondy) 

3.1.1. Odpisy 

Odpisy jsou přirozený a stabilní zdroj financování dlouhodobého majetku. V 

účetnictví jsou vedeny jako náklad, ale ve financích o odpisech mluvíme jako o zdrojích. Je to 

dáno tím, ţe odpisy nepředstavují skutečný výdaj peněz, pouze účetně sniţují zisk a tím 

daňovou povinnost. [7]  

Rozeznáváme dva druhy odpisů:  

 daňové – podléhají regulaci státem (Dpříj), neboť sniţují základ pro výpočet daně z 

příjmů. [8] Dlouhodobý majetek se zařazuje do určitých odpisových skupin. U těchto 

skupin je stanovena doba odpisování v letech. 

 finanční – nepodléhají regulací státem, ale musí respektovat platnou účetní legislativu, 

zejména nemoţnost odepsat více neţ 100% pořizovací ceny majetku. [8] Tyto odpisy 
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si účetní jednotka stanoví sama, ale musí respektovat optimální vyjádření výši 

opotřebení majetku, a to vzhledem k předpokládané době jeho fyzické ţivotnosti. 

Rozdíl daňových a finančních odpisů modifikuje výši základu pro výpočet výše daně z 

příjmů. Kladný rozdíl daňových a účetních odpisů sniţuje základ pro výpočet daně z příjmů a 

naopak. [8] 

3.1.2. Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk znamená zisk vytvořený běţnou činností podniku a v podniku 

zadrţený. Cenou nerozděleného zisku jsou náklady obětované příleţitosti, tzn. jakýsi ušlý zisk 

vznikly tím, ţe zisk nepouţijeme jiným způsobem. Proto výnosnost dále pouţitého zisku musí 

být vyšší, neţ co by mohli akcionáři získat, kdyby jim byl zisk vyplacen ve formě dividend. 

Jinak by se jednalo o neefektivní financování. [7] Tento zisk se nerozděluje mezi majitele, ale 

slouţí dalšímu podnikání. Nerozdělený zisk se přiděluje různým rezervním fondům.  

Tento zisk, v některých případech, nemusí představovat hotové peníze ani peníze na 

účtech v bance. Můţe se tedy stát, ţe nebude k dispozici pro ţádné platby a podnik, i kdyţ 

vykazuje vysokou částku nerozděleného zisku, můţe mít platební potíţe.  

3.1.3. Dlouhodobé finanční rezervy 

Dlouhodobé finanční rezervy jsou vytvářeny z nákladů na budoucí závazky, o kterých 

podnik ví jiţ nyní (nebo je předpokládá) a potřebuje je buď rozdělit do více období (rezervy 

na nákladnou opravu hmotného majetku) nebo se potřebuje zajistit proti určitým rizikům 

(např. rezervy na úhradu kursových ztrát). Dlouhodobé rezervy jsou charakteristické tím, ţe u 

nich známe účel pouţití, ale období a částka se zpravidla odhadují. 

Do dlouhodobých finančních rezerv patří: 

 rezervní fondy - tzv. fondy ze zisku jsou vytvářeny buďto povinně ze zákona (zákon 

stanoví způsob tvorby i minimální výši) nebo fakultativně (na základě rozhodnutí 

podniku). Pokud se tyto fondy vytvářejí ze zákona a nejsou naplněný v zákonné výši, 

mají příděly do těchto fondů přednost před akumulací zisku a výplatou dividend, 

tantiém nebo podílů na zisku. [8]  
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 penzijní fondy – tyto zdroje financování majetku bývají méně obvykle a jsou tvořeny 

spíše u větších podniků, především v USA. V ČR tyto fondy zatím neexistují. 

3.2. Externí zdroje financování 

Externími zdroji financování jsou zdroje získané mimo vnitřní činnost podniku, tj. ty, 

které do podniku přicházejí zvenčí (od jiných subjektů). Tyto zdroje financování představují 

zpravidla menší část finančních zdrojů, které se pouţívají pro financování dlouhodobého 

majetku, avšak jedná se o velmi pestrou škálu typů a moţností. Souvisí to především s 

rozvojem a inovacemi na kapitálových trzích.  

Jejich vyuţití především závisí na typu společnosti, která se pro ně rozhodla. Tyto 

zdroje tvoří menší část v portfoliu podniků jednotlivců, osobních společností typu komanditní 

společnosti nebo veřejné obchodní společnosti nebo druţstev. Tyto nevydávají akcie a na 

kapitálové trhy jsou navázány prostřednictvím úvěrových operací zprostředkovanými 

především komerčními bankami. Naopak externí zdroj financování je nejčastěji vyuţíván v 

akciových společnostech, které jednak emitují vlastní akcie v podobě základního kapitálu, tak 

jejich kapitálová síla jim dovoluje se účastnit obchodování s akciemi jiných společností, často 

emitují vlastní obligace, popřípadě s obligacemi obchodují. [6] 

K externím zdrojům financování (jak je uvedeno na obrázku č. 1) patří:  

 kmenové akcie 

 prioritní akcie 

 obligace 

 dlouhodobé úvěry finančních institucí 

 dlouhodobé úvěry dodavatelské 

 finanční leasing 

 finanční podpora státu či jiných institucí 

 ostatní externí zdroje (různé druhy finančních inovací, rizikový kapitál) 
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3.2.1. Kmenové akcie  

Tento typ financování se týká pouze akciových společnosti. U nich se při zakládání 

nevytváří základní kapitál přímo vklady jejích vlastníků, jako je tomu například u společnosti 

s ručením omezeným, ale tento kapitál je v podstatě rozdělen na potřebný počet akcií o 

potřebné hodnotě a konkrétní počet akcií, které potom jednotliví společníci vlastní, rozhoduje 

o poměrné síle na rozhodování, podílu na zisku a případně i na likvidačním zůstatku 

společnosti při jejím zániku. 

Kmenové akcie jsou cenné papíry s pohyblivým výnosem. Jsou charakteristické tím, 

ţe jejich majitel má právo na výplatu dividend, ale není v ţádném případě zaručena jejich 

výše a někdy nemusí být vyplaceny vůbec. Z hlediska investora jsou daleko riskantnější neţ 

obligace nebo prioritní akcie, proto investoři ţádají vyšší výnosnost těchto akcií, coţ zvyšuje 

náklady na získání kmenového kapitálu, na druhou stranu jsou ale snáze prodejné díky vyšší 

výnosnosti. Trţní cena těchto akcií je daleko více pohyblivější.  

Tyto akcie jsou trvalou permanentní formou externího financování majetku, protoţe 

nejsou splatné, na rozdíl od různých forem dluhů a některých prioritních akcií. Toto 

financování můţe být výhodné pro ty podniky, jejichţ kapitálová struktura je vyšší neţ 

optimální úroveň dluhů (sniţuje průměrné náklady kapitálu). [6] 

3.2.2. Prioritní akcie 

Prioritní akcie jsou svou povahou dlouhodobým zdrojem, nejsou obvykle splatné 

(podobně jako kmenové akcie), dividendy z nich nesniţují daňový náklady. Většinou jsou 

tyto akcie zahrnovány do vlastního kapitálu podniku. Dividendový výnos prioritních akcií 

nemusí zůstávat vţdy stejný, mění se v souvislosti s úrokovou mírou kapitálového trhu nebo v 

souvislosti s vysokými dividendami na kmenové akcie. Trţní ceny prioritních akcií jsou často 

stejné jako nominální ceny. 

Prioritní akcie jsou některými teoretiky zařazovány mezi zvláštní skupinu hybridního 

financování a to proto, ţe u těchto akcií dochází často k jejich staţení z oběhu. Tento druh 

financování je nejčastěji vyuţíván v USA, v ČR se uplatňuje výjimečně. [6] 
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3.2.3. Obligace 

Obligace jsou dluhové cenné papíry, které emituje podnik s cílem získat od investora 

dlouhodobý finanční zdroj. Emitující podnik se v nich zavazuje, ţe ve stanovené době zaplatí 

majiteli obligace nominální cenu obligace a v dohodnutých termínech i úrok. Splácení úroku z 

obligací věřiteli je povaţováno v účetních a daňových předpisech za náklad podniku a sniţuje 

zdanitelný zisk. Podnik tak získává úrokový daňový štít, podobně jako u většiny úroků z 

úvěrů. Úrokový daňový štít představuje pro podnik daňovou úsporu (část úroku, která dopadá 

na stát).  

Financování prostřednictvím obligací je výhodné především proto, ţe úrok z obligací 

je obvykle pevně stanoven (majitel obligace se nepodílí proto na zvýšeném zisku), je daňově 

uznatelný základ, je na rozvinutém kapitálovém trhu niţší neţ výnosy z kmenových akcií, coţ 

také sniţuje náklady kapitálu. V některém případě mohou být pevné splátky úroku z obligací 

nevýhodné a to tehdy, kdyţ dochází k poklesu podnikového zisku. 

Financování dlouhodobého majetku formou upisování obligací mohou úspěšně jen 

větší známé podniky, s perspektivou alespoň stability či růstu zisku, podniky, které 

nepřekračují obvyklou míru zadluţenosti ve svém oboru. Malé, nově vznikající podniky se 

musí orientovat spíše na jiné formy dluhů. [6] 

3.2.4. Dlouhodobé úvěry 

Dlouhodobé úvěry představují u nás nejvýznamnější zdroj financování majetku. Můţe se 

jednat o úvěry poskytované finančními institucemi nebo dodavatelské úvěry. Velikost úvěru a 

způsob jeho splácení ovlivňují úroky tvořící součást finančních nákladů, tj. nákladové úroky a 

peněţní toky prostřednictvím splátek úvěru. Celkovou výši úroků a tím i celkové náklady 

úvěru ovlivňuje větší počet parametrů, mezi něţ patří především: 

 velikost úvěru 

 úroková sazba  

 odklad splátek 

 doba splacení 
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 způsob splacení [10] 

Finanční a dodavatelské úvěry mohou získat i méně známé a menší firmy, nevyţadují 

povolení a registraci státními orgány, nemusí být veřejně oznamovány a nejsou s nimi spojeny 

rozsáhlé emisní náklady. Úroky z úvěrů bývají obvykle vyšší neţ úroky z obligací s ohledem 

na vyšší riziko individuálního věřitele. 

Úvěry s dobou splatnosti delší neţ jeden rok jsou obecně pro moţné dluţníky hůře 

dostupné, neţ krátkodobé úvěry. Je to způsobeno tím, ţe pro věřitele jsou tyto úvěry mnohem 

rizikovější, resp. je zde větší nebezpečí toho, ţe by dluţník ke konci doby splatnosti nemusel 

být schopen své závazky v plné výši uhradit. 

 

Obrázek č. 2: Vývoj objemu bankovních úvěrů v ČR 

Zdroj: ČNB - databáze časových řad ARAD (http://www.cnb.cz/cs/index.html) 

3.2.5. Finanční leasing 

Leasing je z hlediska práva pronájmem zařízení (aut, strojů, budov a dalších) 

poskytovaný za úplatu finančními institucemi. Jeho podstatou je zprostředkování uţívání věcí 

či práv, které má ve vlastnictví jiný subjekt. 
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Pro finanční leasing je typické, ţe jde o dlouhodobý pronájem majetku, kdy 

pronajimatel převádí ekonomicky na nájemce všechna rizika a náklady, spojené s fungováním 

zařízení. Doba leasingu se v podstatě kryje s dobou ekonomické ţivotnosti pronajímaného 

majetku a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení a zároveň 

ziskovou marţi pronajímatele. [6] Pronajímatel neposkytuje vedle finanční sluţby ţádné další 

sluţby jako je servis, opravu, údrţbu, pojištění. Tyto sluţby přecházejí na nájemce. 

Smlouvy o finančním leasingu zajišťují nájemci právo odkoupení majetku po skončení 

doby leasingu. Tato smlouva nemůţe být za normálních podmínek vypověditelná.  

Na rozdíl od úvěru se pořízený majetek při leasingu nestává vlastnictvím podniku. 

Podnik jej většinou neodepisuje a splátky leasingu jsou povaţovány za náklad, který sniţuje 

daňovou základnu. 

 

 

Obrázek č. 3: Zaměření leasingu podle komodit v roce 2010 v ČR 
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Zdroj: Finance.cz – statistika leasingu (http://www.finance.cz/) 

Obrázek č. 4: Zaměření leasingu nemovistosti v roce 2010 v ČR 

Zdroj: Finance.cz – statistika leasingu (http://www.finance.cz/) 

3.2.6. Finanční podpora státu či jiných institucí 

Financování s výraznou pomocí prostředků ze státních rozpočtů či z různých 

centralizovaných státních fondů dominovalo v centrálně řízených ekonomikách v průběhu 50. 

-80. let minulého století. Historický vývoj jednoznačně prokázal jeho nevhodnost. Takový 
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způsob financování byl jednou z hlavních příčin neefektivnosti tehdejších převáţně státních 

podniků i celé ekonomiky. 

Finanční podpora se uskutečňuje různými formami: 

 přímá investiční podpora – jde především o investiční dotace ze státního rozpočtu, z 

různých státních fondů či z rozpočtu samosprávných územních celků 

 nepřímá finanční podpora – patří mezi ně především daňové sazby, úlevy, daňové 

prázdniny, moţnost urychleného odepisování dlouhodobého majetku, cla, státní 

záruky na dlouhodobé úvěry, příspěvky na úhradu úroku z dlouhodobých úvěrů 

Intenzita tohoto způsobu financování je v jednotlivých zemích značně odlišná a to podle 

toho, jaký je stupeň celkového vládního intervencionismu v ekonomice. Ten závisí na 

různých politických faktorech, stupni ekonomického rozvoje, přijaté ekonomické strategii 

země, historických tradicích. [6] 

3.2.7. Ostatní externí zdroje 

Patří zde například rizikový kapitál, který představuje ve světě, především v USA a v 

některých zemích západní Evropy, významný zdroj financování. Orientuje se především na 

financování malých a středních podniků, z oborového hlediska je to převáţně výpočetní 

technika a elektronika, biotechnologie, telekomunikace, výroba zdravotní techniky. 

Formou, v níţ rizikový kapitál do podniku vstupuje, je většinou kombinované 

financování navýšením základního jmění a nezajištěným úvěrem. Navýšení základního jmění 

pak zlepšuje pozici podniku při získávání dalších zdrojů financování např. bankovního úvěru. 

Získání kapitálového podílu ve firmě umoţňuje fondu rizikového kapitálu podílet se na řízení 

takto financovaných firem. Nejde pochopitelně o běţné řízení, ale především o tvorbu 

podnikatelské strategie, o finanční poradenství aj. Fond rizikového kapitálu proto nevystupuje 

pouze jako poskytovatel kapitálu, ale spíše jako partner. [10] 

V případě analýzy pozitiv a negativ vyplývajících z aplikace rizikového kapitálu, tak 

jednoznačně pro stranu pozitivních stánek mluví moţnost realizace nových, nadějných a 

potencionálně velmi úspěšných projektů, které by jinak nebyly realizovány pro nedostatek 
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interních zdrojů podniku. Na opačnou stranu, přináší s sebou rozšíření počtu vlastníků, kteří 

se zapojují do rozhodovacího procesu a také nutnost vysoké poţadované výnosnosti pro 

investory, kteří si tímto kompenzují vysoké riziko investice. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Zdroje externího financování  

Zdroj:  Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2006, str. 263 
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4. KRÁTKODOBÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ DM 

Většinou tato forma financování je vhodná pro krytí krátkodobých aktiv. V případě, ţe 

se podnik rozhodne uplatňovat financování dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů, 

musí během ţivotnosti majetku několikrát ţádat o nové úvěry, protoţe transformace 

dlouhodobého majetku na peníze přesahuje splatnost krátkodobých zdrojů. V takovém 

případě mohou vzniknout podniku finanční potíţe při zajišťování splatnosti těchto zdrojů. 

Základními formami krátkodobého financování společnosti jsou obchodní úvěry, krátkodobé 

bankovní úvěry a ostatní krátkodobé zdroje financování. Tyto zdroje financování je podnik 

povinen uhradit do jednoho roku. 

4.1. Obchodní úvěry 

Obchodní úvěry poskytují dodavatelé nebo odběratelé. Běţnější je úvěr dodavatelský 

tj. odklad za provedenou dodávku o dohodnutý počet dnů. Odběratelé s velkou vyjednávací 

silou mají dohodnutý odklad platby o 30 aţ 90 dnů. Velmi důleţité pro důvěryhodnost 

obchodních vztahů je dodrţení sjednaných termínů. Úvěr odběratelský (zálohy od odběratelů) 

se poskytuje jen v některých odvětvích. Jedná se o odvětví s velmi dlouhou průběţnou dobou 

výroby (stavebnictví, dodávky investičních celků apod.). 

Sjednávání a schvalování platebních podmínek ve vztahu k obchodním úvěrům by 

měli podnikatelé věnovat pozornost, výjimečné nejsou případy, kdy mají stanovená pravidla 

pro kategorizaci dodavatelů s ohledem na povolení delších lhůt splatnosti. [11]  

Z hlediska nákladů na získání kapitálu je obchodní úvěr povaţován za velmi výhodný 

zdroj financování, protoţe je zpravidla poskytován bezúročně. Nemusí tomu tak ale být vţdy. 

Ve snaze podnítit odběratele k odběru, ale také k rychlému placení, můţe dodavatel nabídnout 

odběrateli tzv. skonto, tj. slevu z prodejní ceny při okamţitém nebo dřívějším zaplacení 

dodávky. [12] 

4.2. Krátkodobé bankovní úvěry  

Při tomto způsobu financování očekává banka odměnu za jejich poskytnutí ve formě 

úroků. Úvěry mohou být úročeny úrokovou sazbou pevnou (fixing rate) nebo pohyblivou 
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(floating rate). Úročení fixní sazbou je výhodné, pokud se očekává růst trţních úrokových 

sazeb, při očekávaném poklesu je fixní úročení nevýhodou. 

Banky při poskytnutí úvěru zpravidla poţadují zajištění úvěru ve výši jistiny a 

očekávaných úroků z poskytnutého úvěru. Jištění můţe být formou osobního ručení (např. 

formou směnky vlastní) nebo formou věcného ručení (např. cenné papíry, likvidní 

pohledávky z obchodního styku, prodejní zásoby). [13] 

Při pouţití bankovního úvěru vzniká firmě daňový efekt tím, ţe úroky z úvěrů jsou 

daňově uznatelným nákladem a sniţují daňový základ. Podmínkou působení daňového efektu 

je samozřejmě kladný výsledek hospodaření. [12] 

Mezi krátkodobé bankovní úvěry patří např.:  

 krátkodobá bankovní půjčka 

 kontokorentní úvěr 

 eskontní úvěr 

 směnečný úvěr 

 lombardní úvěr 

4.2.1. Krátkodobá bankovní půjčka 

Krátkodobá bankovní půjčka je nejjednodušší formou bankovního úvěru. Poskytuje se 

podnikům samostatně, jednorázově nebo postupně na nespecifikované či na stanovené 

potřeby. Tyto potřeby mohou být vyvolány např. sezónním zvýšením zásob, pohledávek, 

přechodným ohroţením výplat mezd. 

Konkrétní výhodnost či nevýhodnost pro jednotlivé klienty závisí na bankách, jejich 

analýzách (podle účelu výpůjčky, zda je klient dostatečně bonitní, zda s klientem mají dobré 

zkušenosti atd.) a na situaci, která panuje na trhu. 
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4.2.2. Kontokorentní úvěr 

Kontokorentní úvěr dává banka klientovi tak, ţe mu umoţní z tohoto účtu čerpat do 

mínusu (debetu). O kontokorent je třeba ţádat a obvykle splnit několik podmínek, aby banka 

klientovi úvěr přidělila. Jedná se o tyto podmínky: 

 klient musí mít běţný účet u banky, kterou ţádá o tento typ úvěru 

 musí mít u této banky veden účet minimálně 3 měsíce 

 klientovi musí chodit na účet dostatečně vysoký příjem 

Výši kontokorentu stanovují banky. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané 

částky, a to aţ do doby, neţ je tato částka zaplacena. Banky mají dále různé paušální poplatky 

a „trestné“ úroky za přečerpání a různé lhůty pro splacení. Smlouva o poskytnutí tohoto úvěru 

se většinou uzavírá na jeden rok a automaticky se obnovuje. [14] 

4.2.3. Eskontní úvěr 

Rozumí se jím odkup směnek bankou před dobou splatností, se sráţkou diskontu (tj. 

úroku z prodeje směnky bance do její platnosti), popř. se sráţkou provize pro banku. U tohoto 

typu úvěru se předpokládá, ţe pohledávka banky (vzniklá uhrazením eskontní částky drţiteli 

směnky, tj. hodnoty směnky sníţené o úroky vypočtené ode dne eskontu do dne splatnosti 

směnky) bude zaplacena akceptantem směnky. V případě, ţe toto nebude provedeno, uhradí 

danou pohledávku drţitel směnky. [15] 

Účastníci eskontu směnky jsou: 

 dodavatel, ţadatel o eskont, výstavce směnky cizí, první majitel pohledávky 

 odběratel, akceptant směnky cizí nebo výstavce směnky vlastní 

 banka provádějící eskont 

 případně další směneční dluţníci – avalisté za hlavního směnečného dluţníka, avalisté 

za vedlejší dluţníky nebo indosanti 
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Eskontem směnek má dodavatel moţnost urychlit si obrat svého kapitálu, tzn. přeměnit 

pohledávku před dobou splatnosti v peněţní prostředky. Na rozdíl od klasického úvěru 

provádějí banky eskont směnek zpravidla s nízkou úrokovou sazbou.  

4.2.4. Směnečný úvěr 

Jde o úvěr zaloţený na vlastnostech směnky, směnky vstupují jako instrument 

platebního styku a později jsou vyuţity k bankovním úvěrům.  

Směnky se vyuţívají např. jako: 

 prostředek k získání obchodního úvěru - kupující platí prodávajícímu za odebrané 

zboţí či sluţby směnkou platnou aţ po uplynutí určité doby dané splatností směnky 

 platební prostředek - kupující zaplatí vystavením směnky nebo převede ve prospěch 

prodávajícího směnku, jejíţ je majitelem 

 prostředek k získání bankovního směnečného úvěru - majitel směnky prodá – eskortuje 

směnku pře dnem její splatnosti bance (eskontní úvěr) nebo výstavce směnky poţádá 

banku o akcept směnky, kterou na ni vystavil (akceptační úvěr), popřípadě o ručení za 

svůj směnečný závazek (avalovaný úvěr) 

 zajišťovací prostředek - klient deponuje v bance jako zajištění přijatého úvěru směnku, 

můţe se jednat o směnku, kterou na klienta někdo převedl a klient zde vystupuje jako 

směnečný věřitel  

Rozlišujeme směnky cizí (výstavce - trasant přikazuje určité osobě - směnečníkovi, aby 

zaplatil ve stanoveném termínu směnečnému věřiteli - remitentu určitou peněţní částku) a 

směnky vlastní (výstavce se zavazuje, ţe zaplatí určitou částku určité osobě – remitentu ve 

stanovené lhůtě). 

4.2.5. Lombardní úvěr 

Lombardní úvěr je typ úvěru poskytovaného proti zástavě movitých věcí nebo práv. 

Poskytuje se v pevné částce po dobu dohodnuté splatnosti a úročí se celá částka úvěru, bez 

ohledu na vyuţití úvěrových prostředků (to je v tomto případě věcí podniku). Z tohoto 

důvodu bývá méně pouţíván. Věcnou zástavou mohou být např. cenné papíry včetně 
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obchodních směnek, přepravních listů, jako i pohledávkami z obchodního styku, zásobami 

apod. Banka klientovi poskytuje zpravidla 80 – 90 % hodnoty zastavené věci nebo práva.  

Lombardní úvěr je poskytován za relativně vysokou úrokovou sazbou. Ve většině je 

lombardní sazba obvykle stropem krátkodobých úrokových sazeb, protoţe úvěry za tuto sazbu 

se vyuţívají jen dočasně za příliš nízké likvidity trhu.  

4.3. Ostatní krátkodobé zdroje financování 

Ostatními krátkodobými zdroji mohou být závazky vzniklé podnikům z nejrůznějších 

důvodů, např. závazky vůči zaměstnancům v důsledku výplat mezd, vůči finančnímu úřadu ze 

zpoţděného placení daní, ze zpoţdění plateb pojistného sociálního a zdravotního pojištění, ale 

krátkodobé výpůjčky od jiných podniků, závazky vůči společníkům z titulu výplat podílů na 

hospodářském výsledku, z emise krátkodobých cenných papírů, závazky k náhradě škod 

různým subjektům apod. Tyto zdroje však mohou mít při pravidelném vyuţívání významný 

negativní dopad na dobré jméno podnikatele a následně i pozici na trhu. 

Dalšími krátkodobými zdroji mohou být faktoring a forfaiting. 

4.3.1. Faktoring 

U faktoringu jde o situaci, kdy podnik prodá nějaký produkt nebo sluţbu jinému 

podniku a vystaví fakturu s určitou dobou splatnosti. Prodávající má dvě moţnosti, buď 

počká, aţ mu zákazník splatí danou fakturu neb můţe prodat pohledávku zprostředkovateli 

(faktorovi), který splatí prodejci pohledávku okamţitě a od daného zákazníka ji dostane 

splacenou později.  

Právně je faktoring zaloţen na postoupení pohledávky klienta (dodavatele, 

prodávajícího apod.) faktoringové společnosti. K postoupení pohledávky dochází písemnou 

formou o postoupení pohledávky, uzavřenou mezi věřitelem a třetí osobou (faktoringovou 

společnosti). Souhlas dluţníka k postoupení pohledávky není potřebný – s výjimkou případu, 

ţe zvláštní dohoda mezi věřitelem a dluţníkem postoupení pohledávky bez souhlasu dluţníka 

vylučuje. [16] 

Peníze získané faktoringem nemají charakter úvěru, neprojevují se ve finanční rozvaze 

klienta jako dluh. Pohledávka za vlastním odběratelem se pouze změní na pohledávku za 
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faktoringovou společnosti. Faktoři obvykle nemají ţádné další poţadavky na zajištění ze 

strany klienta, jako je tomu např. u bank. 

Obrázek č. 6: Schéma faktoringu při tuzemských transakcích 

Zdroj: Wikipedie – faktoring (http://cs.wikipedia.org) 

U zahraničního faktoringu (na rozdíl od tuzemského faktoringu) vystupují faktorové 

za kaţdou stranu, tj. importní a exportní. Importní faktor poskytuje spojení mezi exportním 

faktorem a dovozcem. Je to tak především z důvodu jednoduššího vyřizování v rámci určitého 

pracovního prostředí a obchodních zvyklostí daného státu, včetně důkladné znalosti prostředí 

a subjektů pohybujících se na trhu. [16] 

Obrázek č. 7: Schéma faktoringu při zahraničních transakcích 

Zdroj: Wikipedie – faktoring (http://cs.wikipedia.org) 
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4.3.2. Forfaiting 

Forfaiting je odkup střednědobých, někdy i dlouhodobých pohledávek, přičemţ odkup 

provádí specializovaná firma (obchodní banka), ale na rozdíl od faktoringu je při transakci 

většinou poţadováno jejich zajištění (z důvodu vyššího rizika při delší době splatnosti). [17] 

Zpravidla se odkupují pohledávky v minimální výši 1 milion Kč, se splatností 30 - 45 dní do 

10 let. Forfaiter tímto přebírá všechny druhy rizik, proto často doufá v prodeji na sekundárním 

trhu. 

Forfaiting se vyuţívá v případech, kdy chce společnost zvýšit likviditu a omezit rizika 

spojená s předexportním financováním a se splacením svých pohledávek za odběrateli. Od 

faktoringu se liší především zaměřením na zahraniční obchod, větší délkou ručení a běţným 

financováním vyšších (tedy zpravidla několik mil. Kč) a i jednotlivých pohledávek. Dále v 

případě forfaitingu odkupujeme pouze zajištěné pohledávky. 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Schéma forfaitingové operace     
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Zdroj: Wikipedie – forfaiting (http://cs.wikipedia.org) 

5. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

 Většina podniku při pořízení dlouhodobého majetku vyuţívá dlouhodobé finanční 

zdroje a to z toho důvodu, ţe při financování tohoto majetku krátkodobými zdroji mohou 

vzniknout podniku finanční obtíţe při zajišťování splatnosti krátkodobých závazků. 

Dlouhodobé financování mohou podniky zajistit buďto z interních, nebo externích 

zdrojů. Při rozhodování, které zdroje pouţít, by mělo být na prvním místě pořízení za co 

nejmenší náklady a zajištění dostatečné likvidity podniku.  

 Při financování z interních zdrojů nedochází ke zvyšování objemu závazků a sniţuje 

se riziko firmy plynoucí ze zadluţeností, a tím i případný poţadovaný úrok z cizího kapitál, 

kdyby ho chtěla firma později pouţít. Nesporným benefitem také je, ţe korporace můţe 

realizovat projekty s vyšším rizikem, které by se velmi těţko realizovaly jinými zdroji. Jako 

nevýhodu lze spatřit v malé stabilitě příjmů a celkové nákladnosti a niţší efektivitě 

vynaloţených prostředků, vyplývající z realizace rizikovějších operací. Zisk je zdrojem 

draţším, protoţe vlastníci právem vyţadují zhodnocení vyšší neţ je úroková míra dluhu a 

není moţné podíl na zisku uplatnit jako nákladovou poloţku, coţ vlastní kapitál ještě více 

zdraţuje. 
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 Pokud podnik zjistí, ţe nedisponuje dostatečným mnoţstvím vlastních zdrojů, 

rozhodne se většinou k pouţití externích zdrojů financování. Externí financování naskýtá 

oproti internímu financování řadu moţností, které dokáţou financovat jakoukoliv investiční 

akci s přihlédnutím na aktuální ekonomickou situaci podniku a individuálně se jednotlivým 

potřebám přizpůsobit.  

 

 Firmy při vyuţití externích zdrojů financování pořizují dlouhodobý majetek většinou 

pomocí úvěru nebo leasingu. Při vyuţití úvěru má kupující k dispozici více likvidních 

prostředků, neţ při koupi za hotové. Další výhodu lze spatřit v individuálním přístupu ze 

směru bankovní instituce při posuzování ţádosti o úvěr. Konkrétní bankovní produkt při 

velkém objemu kapitálových prostředků je vţdy sestavován na základě konkrétních potřeb 

zájemce a podle vyhodnocení jeho bonity i přizpůsoben tak, aby byl výhodný pro obě strany, 

jelikoţ i banka má zájem na spolupráci se solventním a perspektivním klientem. Výhodou je 

také uzavřené jednání, kterého se účastní pouze zainteresované strany a tudíţ odpadá moţnost 

vyzrazení případných zamyšlených investičních akcí před konkurencí. Během tohoto jednání 

je pro klienta přiřazen specializovaný proradce, případně podle objemu úvěru i skupina 

bankovních specialistů a ti jsou plně kvalifikovaní s bohatou zkušeností v oblasti úvěrových 

obchodů a kdykoliv připraveni vyřešit jakýkoliv problém.  

 Mezi výčtem negativ spojených s bankovním úvěrem je nutné zmínit uváděnou formu  

zástavy, kterou musí příjemce úvěru poskytnout při přijetí úvěru a tudíţ také z toho 

vyplývající omezenou manipulaci s tímto majetkem. Další nevýhodou je přesun rozhodnutí o 

financování z managementu podniku na management banky a jen ti ve finální fázi rozhodnou 

o poskytnutí úvěru, na základě vyhodnocení bonity klienta. V případě, ţe se jedná o investiční 

akci, která je v řádu miliard Kč nebo EUR, často nelze poskytnout podnikatelský investiční 

úvěr pouze od jedné bankovní instituce, ale musí se toto řešit prostřednictvím bankovního 

konsorcia. Také další nevýhodu lze spatřit v časté nutnosti ţádat bankovní úvěr na konkrétní 

investiční akci, kdy musí být přesně popsán proces jaká část prostředků a na jaké účely bude 

poskytnuta, toto se jedná při financování prostřednictvím účelově vázaného úvěru. 

 

 Financování dlouhodobého majetku pomocí leasingu má také své výhody a nevýhody. 

Výhodou je, ţe leasing zatěţuje, při srovnání s úvěrem, likviditu nájemce méně, samozřejmě, 

ţe ne vţdy, záleţí hlavně na výši zálohy, resp. první vyšší splátky. Další výhodou je také to, 
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ţe riziko inflace obvykle nese leasingová smlouva a vyřízení leasingové smlouvy bývá 

rychlejší neţ získání úvěru. 

 

 Pořízení  na leasing bývá draţší neţ pořízení na úvěr, v leasingových splátkách je 

nutno zaplatit finanční sluţbu a zisk leasingové společnosti. Dalšími nevýhodami je, ţe 

vlastnická práva jsou výrazně omezená k předmětu leasingu, neboť po celou dobu pronájmu 

patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůţe provádět ani sebemenší úpravy bez jejího 

souhlasu, předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, takţe 

ztrácí výhodu daňových odpisů, i kdyţ předmět dále uţívá. V případě, ţe by se leasingová 

společnost dostala do špatné finanční situace nebo aţ do bankrotu, musí nájemce vrátit 

předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání. [18] 

  

 

 

 

 

6. PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části bakalářské práce bude popsaná charakteristika společnosti KALMA 

k.s., dlouhodobý majetek a jeho způsob financování tohoto podniku. Tato část bakalářské 

práce byla zpracována z údajů, které mi poskytla komanditní společnost KALMA Sviadnov. 

6.1. Základní údaje o společnosti 

Název:                                 KALMA 

Vznik společnosti:              2. 8. 1990  

 

Právní forma:                      komanditní společnost  

 

Sídlo:                                  Ostravská 256 

                                            739 25  Sviadnov 
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Ředitel společnosti:              Ing. Milan Kuběna 

Marketingový manaţer:       Ing. Tereza Kuběnová 

Hlavní účetní:                       Jana Komárková 

Manaţer jakosti a vývoje:    RNDr. Jarmila Mecnerová  

Manaţer výroby:                  Dagmar Hélová 

Distributor pro Slovensko:  Denisa Olšavská 

6.2. Předmět činnosti 

 Společnost KALMA k.s. se jiţ více neţ 22 let zabývá výţivou a jejím působením na 

zdraví člověka. Za tu dobu měla moţnost setkat se s celou řadou odborníků na výţivu z řad 

lékařů, dietologů a biologů a spolupracovat s řadou výzkumných pracovišť, vysokých škol a 

dalších institucí zabývajících se výţivou. Získané poznatky o mimořádné důleţitosti vlivu 

stravy na zdraví člověka nakonec dovedla tuto společnost k zahájení výroby zdraví 

prospěšných potravin.  

Společnost KALMA k.s. je v současnosti největším výrobcem zakysaných sojových 

výrobků v ČR. Nabízíme široký sortiment výrobků splňujících nejvyšší poţadované standarty 

kvality. Díky svému sloţení jsou naše výrobky vhodné jak pro děti, tak pro dospělé. Výrobky 

neobsahují geneticky modifikované suroviny. 

Výhody pravidelné konzumace výrobků jsou velmi široké. Mezi ty nejvýznamnější 

patří například: 

 sníţení krevního tlaku 

 sníţení hladiny cholesterolu v krvi 

 odstranění překyselení organismu 

 působení proti volným radikálům 

 omezení výskytu některých druhů rakoviny 

 stimulace imunity 
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Díky těmto výhodám jsou výrobky této společnosti vhodné obzvlášť pro: kardiaky, diabetiky, 

alergiky na kravské mléko, bezlepkovou dietu, onkologicky nemocné. Příznivé působení 

těchto výrobků na organizmus ocení rovněţ sportovci a přívrţenci fitness. V neposlední řadě 

jsou některé výrobky díky svému 100% rostlinnému sloţení vhodné pro vegetariány a 

makrobiotiky.  

Výrobky má společnost rozdělené do čtyř skupin: 

 alternativy mléka 

 alternativy masa 

 alternativy lahůdek 

 hotová jídla 

Některé druhy výrobků jednotlivých skupin jsou uvedené v příloze č. 1: Část katalogu 

nabízených výrobků. 

6.3. Dlouhodobý majetek společnosti 

 Vzhledem k tomu, ţe společnost vlastní velké mnoţství dlouhodobého majetku, 

rozhodla jsem se zpracovat pouze majetek pořízený od roku 2009. Veškerý majetek je uveden 

v příloze č. 2: Inventurní soupis dlouhodobého majetku.  

 Dlouhodobý majetek se člení do tří základních skupin (jak je jiţ uvedeno v kapitole 

1.2.): 

1. Dlouhodobý hmotný majetek  

2. Dlouhodobý nehmotný  

3. Dlouhodobý finanční majetek  

Podle inventurního soupisu, který je v příloze č. 2, společnost od roku 2009 pořídila pouze 

dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří: 

 Plnička MT1/99 MIDAI 

 Konvektomat XVC 1004 
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 Parní čistič 

 Plnící technologie 

 Pasterační jednotka 

 Linka na výrobu rostlinného tvarohu 

 Vyvíječ páry s dávkovacím čerpadlem 

 Kotel varný Nagema 250 It. 

 Úpravna vody 

 Renault Megan 

 Vysokozdviţný vozík BT CBD 20 

6.4. Financování dlouhodobého majetku společnosti 

Společnost pořízení dlouhodobého majetku zajistila pouze z dlouhodobých finančních 

zdrojů. Krátkodobé finanční zdroje vyuţívá pro krytí krátkodobých aktiv. 

Financování jednotlivého dlouhodobého majetku společnosti: 

Plnička MT1/99 MIDAI, konvektomat XVC 1004, parní čistič, plnící technologie a 

pasterační jednotka 

Plničku MT1/99 MIDAI, konvektomat XVC 1004, parní čistič, plnící technologii a 

pasterační jednotku firma pořídila 5. 10. 2009 za 2.859.705,41 Kč. Všechen tento majetek je 

součásti stroje, který slouţí na plnoautomatické plnění a balení potravinářských produktů do 

plastových kelímků. Na tento stroj dostala společnost dotace z Operačního programu 

Podnikání a inovace (OPPI) a to v hodnotě 1.715.823,246 Kč, na zbylé finance dostala 

dlouhodobý účelový podnikatelský úvěr od Komerční banky (KB).  

OPPI je jedním z tematických operačních programů vyhlášených pro Českou republiku na 

období 2007 – 2013. Cílem 15 programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a 
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inovace je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje 

do podnikatelské praxe. OPPI podporuje inovační potenciál podniků (zvláště malých a 

středních), vyuţívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie a umoţňuje 

zkvalitňování infrastruktury a sluţeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a 

vědeckovýzkumnými institucemi. OPPI spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a ze 

strukturálních fondů EU pro ČR na něj bylo vyčleněno více neţ 3 mld. Eur. Tento operační 

program je spolufinancován státním rozpočtem České republiky. 

 

Podnikatelský úvěr od KB je poskytován fyzickým a právnickým osobám k financování jejich 

podnikatelských potřeb. úvěry slouţí k financování dlouhodobých potřeb 

podnikatelských subjektů, především k nákupu strojů, zařízení nebo nemovitostí. Tyto úvěry 

mohou mít podobu hypotečního úvěru nebo dlouhodobého účelového úvěru. V případě 

hypotečního úvěru banky vyţadují vţdy jištění nemovitostí. 

Linka na výrobu rostlinného tvarohu 

 Linku na výrobu rostlinného tvarohu společnost pořídila 1. 12. 2011 za 1.260.000 Kč. 

Na tuto linku dostala Kalma k.s. dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a to 

v hodnotě 504.000 Kč, na zbylé finance dostala stejně jako v předchozím případě dlouhodobý 

účelový podnikatelský úvěr od Komerční banky (KB).  

Evropský  fond pro regionální rozvoj -  je objemem peněz největším ze strukturálních fondů 

EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst 

a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj 

místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových 

regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na ţivotní prostředí.  

Vyvíječ páry s dávkovacím čerpadlem, kotel varný Nagema 250 It. a úpravna vody 

Vyvíječ páry s dávkovacím čerpadlem firma zakoupila 19. 1. 2010 za 100.000 Kč, 

kotel varný Nagema 250 It. byl pořízen 4. 7. 2011 za 40.000 Kč a úpravna vody byla koupená 

10. 6. 2009 za 94.300 Kč. Všechen tento majetek byl opět pořízen z podnikatelského úvěru od 

Komerční banky (KB).  

Automobil Renault Megan  
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 Tento automobil společnost pořídila koupí dne 8. 6. 2009  za pořizovací cenu 258.739 Kč. Na 

tento majetek si Kalma k.s. vzala leasing od RCI Financial Services.  

 Leasing od RCI Financial Services je finanční pronájem, u kterého vlastnictví 

předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po 

skončení nájmu můţe uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty 

(obvykle 1 000,-Kč bez DPH).  Pronajímatel (RCI Financial Services) kupuje od dodavatele 

předmět nájmu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy 

nájemci. Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje. Daňově 

uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky. Tento leasing je určen pouze pro 

fyzické osoby podnikající a právnické osoby a umoţňuje podnikateli nebo firmě vůz daňově 

uplatnit do nákladů jiţ za 54 měsíců. 

Vysokozdviţný vozík BT CBD 20 

Toto zařízení společnost zakoupila 14. 10. 2009 za 104.000 Kč od firmy ROSSERVIS 

a to formou pronájmu s moţností odkupu během nájemní doby. Tuto sluţbu firma 

ROSSERVIS nabízí pro zájemce nákupu vysokozdviţných vozíků od roku 2009 

s minimálními náklady a s moţností přednostního práva odkupu po ukončení nájmu. Nájem 

lze kdykoliv v průběhu nájmu ukončit a vysokozdviţný vozík se při doplacení stává 

majetkem klienta. 

ZÁVĚR 

 Ve finančním řízení a rozhodování stabilizovaného podniku by se měla uplatňovat 

zásada: dlouhodobý majetek podniku je třeba krýt dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek 

krátkodobými zdroji. Tato zásada se nazývá „zlatým bilančním pravidlem“, které je uvedeno 

v obrázku č. 9.  

 

Obrázek č.9: Financování majetku podle zlatého bilančního pravidla 
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Zdroj: Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2006, str. 260 

 

 Pokud by podnik uplatňoval financování dlouhodobého majetku z krátkodobých 

zdrojů (např. krátkodobý úvěr, krátkodobé obligace), musel by během ţivotnosti majetku 

několikrát ţádat o nové úvěry nebo emitovat nové obligace a to z toho důvodu, protoţe 

transformace dlouhodobého majetku na peníze přesahuje splatnost krátkodobých zdrojů. Tím 

by mohly vznikat podniku finanční obtíţe při zajišťování splatnosti krátkodobých závazků. 

 Na druhé straně naopak financování krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji je 

pro podnik neefektivní. Je tomu tak proto, ţe náklady (cena) dlouhodobého kapitálu jak 

cizího, tak vlastního, jsou pro podnik vyšší neţ náklady (cena) krátkodobého kapitálu. Proto 

tam, kde nehrozí finanční obtíţe je výhodnější pouţívat krátkodobý kapitál. 

Společnost Kalma financování dlouhodobého majetku zajistila pouze z dlouhodobých 

finančních zdrojů. Krátkodobé finanční zdroje vyuţívá jen pro krytí krátkodobých aktiv. 

Společnost se řídí podle zlatého bilančního pravidla, které je popsáno v úvodu této kapitoly. 

 

 Často samotný proces přípravy způsobu financování je během na dlouhou trať, při 

zamýšleném období v řádu měsíců aţ let. Podniky, které zvaţují pořízení dlouhodobého 
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majetku pomocí fianačních zdrojů, které jsou uvedený výše, musí být dostatečně připraveny a 

mít dostatečnou ekonomickou stabilitu pro podstoupení náročného procesu analýz, jak 

interních finančních dat, tak kapitálových trhů, obchodních vyjednávání a v případě emisí 

cenných papírů také marketingových prezentací a setkání s velkými potencionálními 

institucionálními investory. 



45 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

[1] KOVANICOVÁ D. a kolektiv. Finanční účetnictví. Praha: Polygon, 2002, 532 s. ISBN 

80-7273-062-2. 

[2]  SYNEK M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996, 456 s. 

ISBN 80-7169-211-5 

[3]   Zákony 2011. Český Těšín: Poradce, 2011, 592 s. 

[4]  SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 

2010, 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3 

[5]  KISLINGEROVÁ E. a kolektiv. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, 824 s. 

ISBN 978-80-7400-194-9 

[6]  VALACH J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, 

465 s. ISBN 80-86929-01-9 

[7]  ČERNOHORSKÝ J., TEPLÝ P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, 2011, 304 s. 

ISBN 978-80-247-3669-3 

[8]  ŠÍMAN J., PETERA P. Financování podnikatelských subjektů. Praha: C. H. Beck, 2010, 

199 s. ISBN 978-80-7400-117-8 

[9]  NÝVLTOVÁ R., MARINIČ P. Finanční řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2010, 

208 s. ISBN 978-80-247-3158-2 

[10] FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, 1999, 152 s. ISBN 80-

7169-694-9 

[11] JINDROVÁ, B. Leasing - praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2001, 110 s. 

ISBN: 80-247-0036-0 

[12] VEBER J., SRBOVÁ J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2008, 

320 s. ISBN 978-80-247-2409-6 

[13] REŢŇÁKOVÁ M. a kolektiv. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 192 s. ISBN 978-80-247-3441-5 

[14] SCHOLLEOVÁ H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada 

Publishing, 2008, 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9 



46 

[15] MÁČE M. Platební styk klasický a elektronický. Praha: Grada Publishing, 2006, 220 s. 

ISBN 978-80-247-2153-8 

[16] SMEJKAL V., RAIS K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6 

[17] POLÁCH, J. Využití kapitálových trhů k financování společností. Ostrava: VŠB 

Technická univerzita Ostrava, 2000. 327 s. ISBN 80-7078-757-0. 

 

Elektronické zdroje 

http://www.mpo-oppi.cz/ 

http://www.kb.cz 

http://www.domacifinance.cz/ 

http://www.renault.cz 

http://cs.wikipedia.org/  

http://www.bankovnipoplatky.com 

http://www.cnb.cz/cs/index.html 

 

 

http://www.mpo-oppi.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.domacifinance.cz/
http://www.renault.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktoring
http://www.bankovnipoplatky.com/pocitadlo.html


47 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Část katalogu nabízených výrobků 
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Příloha č. 2: Inventurní soupis dlouhodobého majetku 
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