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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi financování průmyslového podniku. První část 

práce vymezuje a porovnává interní zdroje financování se zdroji externími. Jiţ následující část 

je zaměřena na podnik a jeho vhodnost k financování, díky které je v poslední kapitole 

navrţeno vhodné financování nákupu nového stroje, coţ je z mého pohledu kombinované 

financování. Kombinované financování investičním účelovým bankovním úvěrem. 

 

Klíčová slova: financování podniku; finanční investování; podnikání; finanční 

řízení podniku  

 

Abstract 

This work deals with the possibilities of financing industrial enterprise. The first part defines 

and compares internal sources with external financing sources. Already following section 

focuses on the enterprise and its suitability for funding that is just in the last chapter suggested 

suitable financing the purchase of a new machine which is in my view the combined funding. 

Combined financing investment purpose-built bank loan. 
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Úvod 
 

Financování podniku je vzhledem k velkému počtu firem v ČR problematikou velmi 

specifickou s často individuálním přístupem a potřebami jednotlivých společností. Proto lze v 

rámci tohoto tématu dojít vţdy k novým poznatkům, které mohou vycházet z celé řady 

proměnných, jeţ ve financování sehrávají větší či menší úlohu.  

 

Součástí finančního řízení podniku je samozřejmě otázka financování podniku aneb řešení 

zdroje financování. Téměř kaţdý podnik řeší otázku financování, ať uţ z vlastních zdrojů 

nebo ze zdrojů cizích. Je to velmi aktuální a důleţité téma firem, neboť financování podniku 

je získávání potřebného podnikového kapitálu a jeho pouţití na pořízení majetku podniku. 

Vţdy je to za účelem vyššího zisku.  

 

Při financování musí kaţdý podnik zváţit spoustu faktorů jako je například faktor rizika, času 

nebo uvědomit si, kolik kapitálu musí udrţovat v pohotovosti k zajištění likvidity. 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vyuţití některých zdrojů financování 

v průmyslovém podniku. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o teoretickém vymezení 

zdrojů financování, jeţ jsou na konci kapitoly porovnány. Ve druhé kapitole jsou objasněny 

faktory, díky kterým se posuzuje, zda je firma vhodná k financování především externími 

zdroji financování. 

 

 Třetí část bakalářské práce je z vetší části věnována konkrétnímu příkladu financování 

nákupu stroje a to kombinovaným financováním. Podklady k financování stroje pomocí 

účelového úvěru jsou dodány, propočítávány a konzultovány s firemním poradcem 

Ladislavou Čechovou z ČSOB a.s. banky. Společně bylo čerpáno z veřejných zdrojů 

justice.cz a to jak z výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, tak 

ze sbírky listin firmy, které jsou volně veřejnosti dostupné. Dle zkušenosti a praxe této 

specialistky byl, za pomoci potřebných aplikací ČSOB a.s., vypočten konkrétní příklad 

investičního účelového úvěru, který je uveden v kapitole 3.1.3 Kombinované financování.  
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1. Financování podniku 

 

Pojem financování podniku, neboli finanční řízení podniku lze chápat jako efektivní řízení 

peněţních prostředků vloţených do podnikání. Pro dosaţení podnikatelského úspěchu je 

hlavní podmínkou schopnost efektivně řídit peněţní prostředky, které jsou neoddělitelnou 

součástí veškerých fází fungování podniku. V trţní ekonomice je finanční řízení dominantní 

sloţkou celkového řízení podniku.  

V širším významu jsou finanční zdroje podniku chápány jako souhrn všech peněţních 

prostředků, které podnik získá za určité období inkasem za své realizované výrobky, sluţby, 

nepeněţní majetek, dále růstem vlastního kapitálu, dluhů a spadají sem i specifické zdroje 

financování, jako je leasing. [1]  

 

1.1 Interní zdroje financování 

 

Interní zdroje jsou základním zdrojem financování podnikových investic. Řadíme sem 

především nerozdělený zisk, rezervy a odpisy. 

 

1.1.1 Nerozdělený zisk 

 

Nerozdělený zisk je velmi vhodný zdroj k financování podniku.  Obecně za zisk povaţujeme 

kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady, který tvoří součást vlastního kapitálu 

podniku. Nerozdělený zisk lze definovat jako část výsledku hospodaření po zdanění, která 

není pouţita na jiný účel.  

Jeho cenou jsou náklady vlastního kapitálu, jeţ bývají často vyšší neţ náklady cizího kapitálu 

a náklady obětované příleţitosti, pod kterými si lze představit ušlý zisk vzniklý tím, ţe zisk 

nebyl pouţit jiným způsobem. Coţ je bráno jako důvod, proč je třeba, aby byla výnosnost 

dále pouţitého zisku vyšší neţ zisk, který by mohli získat akcionáři ve formě dividend. Dané 

financování by jinak bylo povaţováno za neefektivní. [2] 
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O rozdělení tohoto zisku rozhoduje valná hromada společníků, jeţ schvaluje řádnou účetní 

závěrku. Ke konání valné hromady musí dojít nejpozději do šesti měsíců od posledního dne 

účetního období. [3]  

V rámci bilance podniku zařazujeme nerozdělený zisk pod vlastní kapitál. 

Největší vliv na výši nerozděleného zisku má zisk běţného roku, daň ze zisku, dividendová 

politika podniku a tvorba rezervních fondů ze zisku. [4] 

Výhodou tohoto zdroje financování je, ţe se nezvyšuje objem závazků a sniţuje se 

podstupované finanční riziko společnosti, které běţně plyne ze zadluţení. Za pomoci zisku lze 

financovat i velmi rizikové projekty, pro které by se cizí zdroje získávaly poměrně sloţitě. Za 

stinnou stránku lze povaţovat jeho nestabilita. Z časového hlediska je nutné vytvořit 

dostatečný objem zisku a teprve poté lze zisk pouţít jakoţto zdroj financování různých 

investičních projektů. [5] 

 

1.1.2 Rezervní fondy 

 

Rezervní fondy lze definovat jako součást vlastního kapitálu podniku. Jsou to účelově 

vytvořené zdroje financování, představující část zisku podniku, kterou si podnik ponechává 

jakoţto ochranu pro případný vznik neočekávaného rizika. V případě, ţe dané prostředky 

umístěné v rezervních fondech nebudou pouţity na financování předem určených potřeb, je 

moţné prostředky dočasně vyuţít jako zdroj interního financování rozvoje podniku.  

V podnikové rozvaze jsou rezervní fondy povaţovány za cizí zdroje, neboť představují 

budoucí závazky podniku za provedení určitých výkonů externími dodavateli. [3] 

Jelikoţ jsou rezervní fondy vytvářeny ze zisku, jsou s nimi spjaty všechny výhody i nevýhody 

související se ziskem. Podobně je na tom i nákladovost rezervních fondů, která je stejně, jako 

u zisku, dána náklady vlastního kapitálu.  

 Rezervní fondy lze dělit do dvou skupin a to na povinné a dobrovolné.  

Tvorba povinných rezerv je dána zákonem, tj. zákonný rezervní fond.  Lze se také setkat s 

rezervními fondy, jejichţ povinná tvorba vyplývá ze statutu dané společnosti, tj. statutární 

rezervní fond.  
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Naopak dobrovolné rezervní fondy vznikají jen na základě vlastního rozhodnutí společnosti. 

Jejich mobilita ve finančním řízení je však značně omezená, neboť je zpravidla přesně určen 

účel jejich pouţití. [4] 

Financování investic skrze rezervních fondů, nerozděleného zisku a někdy i odpisů, je 

nazýváno jako samofinancování. Samofinancování lze dělit na zjevné (otevřené) a tiché 

(skryté). Pro tiché samofinancování je charakteristické vytváření skrytých rezerv, které nejsou 

v bilancích podniku formálně zřejmé. Naopak v případě zjevného samofinancování je zcela 

patrné vykazování a pouţívání nerozděleného zisku společně s tvorbou otevřených rezervní 

fondů. [4] 

 

1.1.3 Odpisy 

 

Odpisy jsou rozhodujícím zdrojem interního financování podniku, který se vyznačuje 

vysokou mírou stability. „Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého 

majetku v podniku za určité období.“ [3] Představují část ceny dlouhodobého majetku, jenţ je 

po dobu jeho ţivotnosti přenášena do provozních nákladů podniku, ale ne do peněţních 

výdajů. Odpisy jsou však potřebné aţ na konci ţivotnosti zařízení a vedení podniku s nimi 

můţe do této doby volně disponovat a rozhodovat se, zda je vyuţije na financování 

provozních potřeb, splátky dluhu anebo k financování dlouhodobého rozvoje. [6] 

Odpisy, kromě funkce finanční, mají také důleţitý význam ve vztahu k daňové politice. 

Rozlišujeme proto odpisy na účetní a daňové, které vstupují do základu daně a sniţují celkové 

daňové zatíţení. Odpisy účetní, na rozdíl od daňových, mohou jít nad rámec daňového zákona 

a jsou plně v kompetenci podniku, přičemţ by měly zobrazovat skutečné opotřebení majetku.  

Výše odpisů závisí na celkové odpisové základně a příslušných sazbách odpisů, zvolené 

metodě odepisování a době odepisování. Majetek se odepisuje nejvýše do jeho vstupní ceny, 

kterou představuje pořizovací cena, tj. celková částka na pořízení majetku včetně dopravy, 

montáţe, případně cla, licencí aj. sloţek ceny, reprodukční cena, která slouţí k ocenění 

majetku nabytého darováním či nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného majetku, 

případně ocenění na úrovni vlastních nákladů, kdy byl majetek vyroben či pořízen ve vlastní 

reţii. Vstupní cena můţe být v průběhu uţívání majetku navýšena o technické hodnocení. 
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Také se pouţívá pojem likvidační cena, coţ je cena, za kterou podnik prodává vyřazený 

majetek. Odpisování přitom můţe být lineární, degresivní a progresivní.  

U lineárního odpisování je roční odpis určen jako částka pořizovací ceny dlouhodobého 

majetku dělená délkou jeho ţivotnosti.   

Odpisování, kdy se objem odpisů v čase sniţuje se nazývá degresivním. Pro podnik to 

znamená předpoklad rychlejší tvorby zdrojů financování.  

Poslední metoda, kdy odpisy v průběhu doby ţivotnosti rostou, je progresivní. Tato metoda 

se v praxi objevuje pouze ojediněle. [3,4] 

 

1.2 Externí zdroje financování 

 

Za externí zdroje financování jsou povaţovány zdroje, které jsou získané z vnějšího okolí 

podniku. Patří sem kmenové akcie, prioritní akcie, dotace, dluhopisy, obligace, dlouhodobé 

úvěry (dodavatelské, bankovní), finanční leasing, finanční podpora státu nebo jiných institucí 

a ostatní externí zdroje jako jsou různé druhy finančních inovací či rizikový kapitál.  

Externí zdroje, v porovnání s interními zdroji, tvoří menší část z pohledu vyuţitých finančních 

zdrojů. Naopak z pohledu svojí rozmanitosti jsou však externí zdroje mnohem pestřejší, coţ 

pramení z rozvoje a inovací na kapitálových trzích. [4] 

 

1.2.1 Úvěry 

 

Bankovní úvěry patří k jedné z nejběţnějších forem externího financování. Oproti emisi 

cenných papírů je úvěrové financování přístupné i malým podnikům, jenţ by emisi nebyly 

schopny efektivně realizovat. Úvěr vzniká mezi věřitelem a dluţníkem na základě úvěrové 

smlouvy, která je v souladu s obchodním zákoníkem, ze které vyplývá předmět smlouvy i 

způsob splacení dluhu.  

V zásadě rozlišujeme dva druhy dlouhodobých úvěrů a to dodavatelský úvěr a bankovní úvěr.  
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Dodavatelský úvěr poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávky zboţí, přičemţ se 

zpravidla jedná o draţší nebo dlouhodobý majetek. Tento úvěr je součástí obchodní politiky 

dodavatele a nástrojem konkurenčního boje. Prodejce má jistotu v prodeji zboţí a cena je 

konstruována tak, aby kryla náklady, zisk a úrok, který je zpravidla vyšší neţ u bankovního 

úvěru.  

Jako druhý druh úvěrů je bankovní úvěr, který je poskytován bankou na dobu delší neţ 5 let, 

na základě její obchodní politiky a základě jí stanovených obchodním podmínek zpravidla na 

pořízení dlouhodobého majetku. [3] 

Následující dlouhodobé úvěry budou povaţovány za úvěry se splatností nad 1 rok, ačkoliv 

v literatuře a účetním třídění se můţeme setkat s ještě podrobnějším dělením na střednědobý 

(od 1 roku do 5 let) a dlouhodobý (nad 5 let). 

Dlouhodobý bankovní úvěr získává podnik v podobě: 

- terminované půjčky (investiční úvěr), 

- hypotečního úvěru. 

U hypotečních úvěrů se jedná o specifickou formu úvěru, jenţ je financována pomocí emise 

hypotečních zástavních listů. Hypoteční úvěry se poskytují oproti nemovité zástavě majetku. 

Většinou se jedná o pozemkový nebo bytový majetek, nikoli o majetek průmyslový, protoţe 

ten má příliš nestabilní hodnotu. Získání tohoto typu úvěru je obvykle zdlouhavé a sloţité neţ 

u jiných typů úvěrů. 

Termínovanou půjčku poskytuje banka nejčastěji na rozšíření hmotného investičního 

majetku podniku, tudíţ bývá často označována jako investiční úvěr. Kromě toho mohou být 

poskytovány na rozšíření oběţného majetku, na pořízení nehmotného majetku, na 

několikaleté rozlišování nákladů příštích období a z mnoha dalších jiných důvodů. 

Investiční úvěr se zpravidla vyznačuje následujícími znaky: 

- postupným umořováním úvěru během doby jeho splatnosti dle tzv. umořovacího plánu 

v různých časových intervalech (měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně), 

- převládající pevnou úrokovou sazbou, 

- podílovou účastí úvěru na investičních výdajích podniku, 

- záručními podmínkami a ochrannými ujednáními, 

- podmínkami pro případ neplnění závazků ze strany dluţníka. 
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Existuje několik typů splátek úvěru:  

- anuitní splátka - stejná výše splátek po celou dobu splatnosti, v jejich rámci postupně 

klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru, 

- stejná splátka na úmor půjčky, úrok se vypočte z klesajícího stavu úvěru, 

- rozdílné splátky na úmor v kombinaci s klesajícími úroky ze zůstatku půjčky,  

- anuitní splátky, které umoří jen část půjčky, zbytek je splacen na konci splatnosti 

jednorázově, 

- jednorázová splátka na konci doby splatnosti společně s pravidelnými platbami úroku. 

Při anuitním splácení stejnou splátkou je pro podnik důleţité rozdělení splátky na úmor a 

úrok, protoţe úroky jsou daňově uznatelný náklad, avšak úmor (splátka úvěru) nikoliv.    

Úroková sazba půjček závisí na mnoha faktorech – velikost půjčky, míra zadluţenosti 

podniku, doba splatnosti, velikost úroků v ekonomice aj. Častěji je pouţívána tzv. pevná 

úroková sazba, nicméně u některých větších termínovaných půjček banka půjčuje na tzv. 

pohyblivý úrok vázaný na „prime rate“ bankovní sazby. Úrok dlouhodobých úvěrů je vyšší 

neţ v případě krátkodobých úvěrů, coţ je spojeno s vyšší rizikovostí poskytnutého úvěru s 

delší dobou splatnosti. 

Banka je ve většině případů ochotna financovat určitou část investice a očekává, ţe další 

zdroje poskytne investor např. ve formě interních zdrojů, díky nimţ se částečně sniţuje riziko 

banky spojené s poskytnutím úvěru. Toto je nazýváno jako podílová účast termínované 

půjčky na investičních výdajích. 

Termínované půjčky jsou z důvodu vyššího stupně rizikovosti spojovány s různými zárukami 

a ochrannými ujednáními pro případ neplnění závazků ze strany investora, kterému byla 

půjčka poskytnuta. Záruky termínovaných půjček mohou mít formu osobního či reálného 

zajištění. U osobního zajištění přejímá na sebe třetí osoba (ručitel) závazek, jenţ splní dluh 

vůči věřiteli v případě platební neschopnosti dluţníka. U reálného zajištění předává dluţník 

bance zástavy (např. cenné papíry atd.) nebo jiné movité součásti majetku či postupuje své 

pohledávky třetím osobám. 
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1.2.2 Leasing 

 

Z pohledu podnikového financování je leasing povaţován za speciální formu financování 

investičních činností daného podniku cizím kapitálem. Leasing můţe být povaţován za 

alternativu toho, jak nakoupit dlouhodobý majetek bez výrazného dlouhodobého zadluţení. 

Firma díky leasingu získá potřebné zařízení, aniţ by za něj musela ihned zaplatit jeho plnou 

cenu.  

V rámci leasingu pronajímatel kupuje od dodavatele dlouhodobý majetek, kterého se stává 

vlastníkem a poskytuje jej na určitou dobu za úplatu do uţívání nájemci, jenţ se stává 

uţivatelem. Tuto formu lze označit jako leasing nepřímý. V případě, ţe je výrobce 

dlouhodobého majetku součastně i pronajímatelem, tak se jedná o leasing přímý. Tehdy, kdy 

je dodavatelem předmětu leasingu nájemce, který předmět obvykle jiţ uţívá a na konci nájmu 

na něj předmět přechází zpět, jedná se o leasing zpětný.  

Leasing lze členit ještě podle mnoha dalších hledisek. Z pohledu podnikatelské praxe je však 

nejspíš klíčovým kritériem smluvní ujednání týkající se ukončení leasingu, tedy skutečnost, 

zda se předmět vrací zpět pronajímateli (leasing operativní) nebo zda přechází vlastnictví na 

nájemce (leasing finanční). [3] 

Prodej a zpětný leasing je zvláštním druhem leasingu, kdy firma prodá svůj vlastní majetek 

leasingové společnosti a následně si ho od ní pronajme. Dané řešení slouţí společnosti 

převáţně k zajištění její likvidity. Nevýhodou je však vyšší konečná cena daného majetku, na 

kterou mají vliv především poplatky, které si za tuto formu leasingu pronajímatel účtuje. [7] 

 

1.2.3 Získávání kapitálu emisí cenných papírů 

 

Jednu z méně vyuţívaných moţností, jak získat kapitál pro další rozvoj podniku představují v 

českých podmínkách emise různých druhů akcií a dluhopisů. Na jedné straně je podnik v roli 

tzv. emitenta, jenţ prodává cenné papíry, které nakupují investoři za účelem zhodnocení 

svého volného kapitálu. Nákupem akcií se stávají podílníky na vlastním kapitálu podniku, 

také vlastníky neboli akcionáři. Naopak nákup dluhopisů staví investory do role věřitelů. 

Akcie i dluhopisy mohou být emitovány v podobě zaknihované či listinné, jejichţ listinná 
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podoba je nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence. V České republice tuto 

evidenci vede Středisko cenných papírů. [3] 

Emise dluhopisů 

Dluhopisy se dají povaţovat jako zastupitelné cenné papíry, s nimiţ je spojeno právo na 

splacení dluţné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Dluţnou částkou se přitom 

zpravidla rozumí jako jmenovitá hodnota dluhopisu a jako pravidelné výnosy k určitému datu. 

Tento pohled je však zjednodušený. V současné době se totiţ v podnikatelské praxi vyskytuje 

široká škála konstrukcí a druhů dluhopisů.  

Zaměříme-li však pozornost na způsob stanovení výnosu, pak se můţe jednat například o 

dluhopisy s výnosem stanoveným: 

- pevnou úrokovou sazbou (sazba je konstantní, kterou je stanovena odměna věřitele), 

- rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem (jsou to 

tzv. neúročené dluhopisy),  

- slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na splatnosti dluhopisu,  

- pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb nebo 

výnosů, pohybu devizových kurzů, indexů či cen komodit. 

Splatnost dluhopisu se určuje jednorázově k určitému datu, nebo také splátkami, jejichţ výše 

se stanoví v emisních podmínkách. Zvláštním druhem dluhopisů jsou například prioritní a 

vyměnitelné dluhopisy.  

S prioritními dluhopisy je spojeno právo na jejich splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, 

jakoţ i právo na přednostní upisování akcií daného emitenta. 

S vyměnitelnými dluhopisy je spojeno právo na jejich výměnu za jiné dluhopisy, anebo 

právo na jejich výměnu za akcie daného emitenta, přičemţ toto právo můţe být uplatněno 

namísto práva na splacení dluhopisu. [3] 
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Emise akcií 

Jedná se o cenné papíry, se kterými jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se 

podle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti na jejím řízení, jejím zisku (formou 

dividend) a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Podnik můţe vydávat více druhů 

akcií.  

Kmenové akci jsou akcie, s nimiţ nejsou spojena ţádná zvláštní práva (kromě výše 

uvedených). Tento druh akcií je nejrozšířenějším druhem akcií vůbec. [5] 

Dále jsou emitovány akcie prioritní, se kterými jsou spojena přednostní práva týkající se 

dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku, ale zpravidla s nimi není spojeno právo 

hlasovat na valné hromadě. 

Je zřejmé, ţe k emisi akcií dochází při samotném vzniku společnosti a při rozšiřování 

základního kapitálu. Akcie mohou být emitovány v rámci soukromé či veřejné emise. Veřejná 

emise akcií je označována jako IPO (Inital Public Offering), počáteční nabídka či primární 

emise akcií. Jelikoţ se veřejnou emisí akcií z uzavřené a v soukromých rukou vlastněné 

akciové společnosti stává společnost přístupná široké veřejnosti, hovoříme o primárních 

emisích jako o uvedení na veřejný trh (going public). Tento krok je v akciové společnosti 

velice významných přídělem. [3] 

Proces získávání kapitálu emisí akcií je zobrazen v  Obrázku 1.

 

Obr. 1 Proces získávání kapitálu emisí akcií [8] 
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1.2.4 Dotace 

 

Dotující subjekt dotaci poskytuje na financování investičního nebo jiného záměru s cílem 

podpořit výstupy, které z projektu plynou. Cenou za poskytnutí dotace nebývá úrok či podíl 

na zisku, ale fakt, ţe se dotovaný subjekt zaváţe provozovat nějakou ekologickou, veřejně 

prospěšnou či jinou poţadovanou činnost. V součastné době jsou jedním z nejvýznamnějších 

zdrojů dotací strukturální fondy Evropské unie, které jsou zajímavé jak objemem 

poskytovaných peněţních prostředků, tak i výší uznatelných nákladů, jenţ je moţné z dotace 

uhradit. [9] 

 

1.3 Porovnání interních a externích zdrojů 

 

Financování z interních zdrojů je rychlý způsob investování do podniku bez zajištění a 

přípravy finančních a nefinančních podkladů. Jsou vhodné převáţně na malé jednorázové 

nebo krátkodobé investice. Není doporučováno se z vlastních zdrojů vyčerpávat, firma se 

můţe dostat do finančních problémů v případě náhlých nečekaných investičních potřeb. 

Financování z externích zdrojů je za pomocí jiných subjektů, investora, věřitele. Jedná se o 

úvěrové financování ať uţ bankovním úvěrem nebo leasingem. Je vhodné převáţně na 

dlouhodobé financování potřeb firmy v přesně potřebné výši. Je však u něj vyţadováno 

zajištění – směnkou nebo majetkem. 
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2. Vyhodnocení firmy – její vhodnost k financování 
 

Pokud má podnik potřebu financování cizími zdroji, musí projít procesem vyhodnocení jeho 

vhodnosti k financování. Věřitelem jsou většinou peněţní ústavy (banky).  Podniku je 

přiřazena příslušná bonita (procesní skupina), podle které se určuje nejen vhodnost, ale také 

podmínky financování. Bonita je předpokládaná schopnost splácet poskytnutý úvěr s ohledem 

na riziko a likviditu. Důleţitou roli také hraje obor činnosti podniku, princip fungování firmy 

a finanční i nefinanční informace. 

 

2.1 Obor činnosti 

 

Obor činnosti představuje hlavní podnikatelskou činnost firmy – tzv. sektor podnikání. 

Některé z oboru činností jsou ihned nefinancovatelné v rámci ČSOB a.s. banky.  

Jedná se např. o: 

- Biotechnologie – jedná se o vývoj, výzkum, není dopředu znán pozitivní výsledek, čili 

návratnost financí, 

- Hazardní průmysl – velmi rizikový obor – činnost v hernách a kasinech, 

- Leasingové a faktoringové společnosti – finanční instituce s jasným ziskem, 

- Pojišťovny – finanční instituce s přijímáním plateb v předstihu, 

- Politika týkající se zbraní – financování zbrojního průmyslu a souvisejících aktivit je 

zakázáno. Tento zákaz platí pro obchod se zbraněmi, jejich výrobou, vývoj či 

jakoukoliv činnost s tímto průmyslem související. Např. zbraně, munice, výstroj, 

vojenský materiál včetně vozu. 

- Zábavní, filmový a hudební průmysl – financování společností, které produkují/podílí 

se na tvorbě filmů, divadelních představení, nahrávání hudebních nosičů není moţno 

financovat, protoţe je zde malá pravděpodobnost návratnosti finančních prostředků, 

čili tzv. špatná likvidita. 

Podniky s tímto oborem činnosti nelze financovat cizími zdroji prostřednictvím bank, ale 

pouze vlastními zdroji nebo vklady společníků (tzn. majitel/společník firmy vloţí do podniku 

své osobní finance, které pouţije na financování podniku a účetně vše vykáţe v závazcích).  



13 
 

2.2 Sídlo a provozovna firmy 

 

Dalším bodem vyhodnocení financování podniku je sídlo a provozovna firmy. Tímto je 

myšleno lokalitní zařazení. Firma, která má sídlo a taktéţ provozovnu v okrese Praha můţe 

být financována pouze ve stejném okrese. Minimálně jedno z těchto kritérií sídlo/provozovna 

musí být shodné s místem financování.  

Zahraniční (nerezidentní) podniky mají velký problém s financováním v České republice. 

Pokud je sídlo/provozovna firmy v České republice, ale majitelem je nerezident, je moţno 

takovou firmu financovat, ale se zvýšenou opatrností zaměřenou na riziko zajištění. 

 

2.3 Výkaz zisku a ztrát 

 

Výkaz zisku a ztrát je účetní výkaz, ve kterém se kumulují náklady a výnosy za účetní období. 

Jedná se o finanční informace podniku. V tomto výkaze najdeme jasně daná konkrétní čísla 

k hospodaření podniku. Jiţ podle názvu nám tento výkaz říká, zdali podnik hospodaří se 

ziskem (výnosy jsou větší, neţ náklady) nebo je ve ztrátě (výnosy jsou menší, neţ náklady).  

 

2.3.1 Obraty 

 

Mezi obraty patří veškeré příjmy firmy, ať uţ z činnosti obchodní nebo výrobní. Existují 

firmy čistě obchodní, čistě výrobní, ale také kombinované. 

Tržby z prodeje zboží 

Jedná se o příjmy z prodeje výrobků a zboţí (maloobchod, velkoobchod), náklady vynaloţené 

na prodané zboţí.  

Výkony 

Jsou to trţby za prodej výrobků a sluţeb, které byly vyrobeny vlastní činností (autoservis, 

čistírna, řemesla obecně). 
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2.3.2 Daň z příjmu za běžnou činnost 

 

V této poloţce účetních výkazů se objevuje daňová povinnost podniku pro konkrétní účetní 

období. Hospodaří-li firma se ziskem, má zákonnou povinnosti odvádět daň z příjmů.  

 

2.3.3 Výsledek hospodaření  

 

Hospodářský výsledek je završením podnikatelské činnosti firmy. Cílem kaţdé firmy je 

generování zisku, nicméně i opticky zisková firma můţe mít po očištění ztrátové jádro 

podnikání. Zisk spolu s odpisy tvoří základní kámen tvorby primárních zdrojů pro krytí 

splátek úvěru a pro nákup investic. 

 

2.3.4 Odpisy 

 

V souvislosti s odpisy je nutno upozornit na skutečnost, ţe odpisy jsou tzv. nepeněţním 

nákladem. To znamená, ţe se jedná o účetní transakci. Z tohoto důvodu jsou odpisy také 

povaţovány, spolu se ziskem, jako základní zdroj tvorby primárních zdrojů. (Podrobnější 

informace v podkapitole 1.1.3 Odpisy. 

 

2.3.5 Ostatní položky z výkazu zisku a ztráty firmy 

 

Výkaz zisku a ztrát obsahuje další poloţky, které souvisí s provozem (trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku, ostatní provozní výnosy/náklady, převod provozních 

výnosů/nákladů), financemi (trţby z prodeje cenných papírů a podílů, náklady z finančního 

majetku, výnosy z finančního majetku, změna stavu rezerv, výnosové/nákladové úroky, 

ostatní finanční výnosy/náklady, převod finančních výnosů/nákladů), daněmi (daň z příjmů za 

běţnou činnost, z toho odloţená daň) a mimořádnými činnostmi podniku (mimořádný 

výsledek hospodaření, mimořádné výnosy/náklady, daň z příjmů z mimořádné činnosti, z toho 

odloţená daň). 
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2.4 Rozvaha 

 

Rozvaha je účetní výkaz, který nám dává informaci jaký je stav majetku a zdrojů krytí 

k určitému konkrétnímu datu. Základní rozloţení rozvahy je následující v Tabulce 1. 

 

Tab. 1 Základní rozloţení rozvahy  

AKTIVA PASIVA 

Pohledávky za upsaný VK 

Vlastní kapitál 

Stálá aktiva 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 

Principem rozvahy je, ţe aktiva se rovnají pasivum. Toto pravidlo platí vţdy a vychází 

z podstaty podvojného účetnictví, kdy kaţdá účetní transakce má 2 strany (MD a D). Pokud 

jsou aktiva větší, neţ pasiva, nebo naopak, jedná se jednoznačně o chybu a je nutno sjednat 

nápravu. 

 

2.4.1 Aktiva 

 

Aktiva představují majetek firmy a jsou seřazena ve výkaze dle jejich likvidity (schopnost 

převést majetek na peníze), proto výkaz začíná hmotným majetkem (budovy, stroje,…) a 

končí stavem peněţních prostředků na účtech a v pokladně.  

V České republice jsou jednotlivé poloţky rozvahy řazeny od nejméně likvidních 

(dlouhodobý majetek) aţ k poloţkám nejlikvidnějším (krátkodobý majetek). [10] 
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Majetek firmy (dlouhodobý, krátkodobý) 

Dlouhodobý majetek je obecně definován cenou pořízení větší, neţ je 40 tisíc Kč a dobou 

pouţitelnost vetší, neţ 1 rok. Pokud nejsou tyto obě podmínky splněny, jedná se o tzv. drobný 

majetek, který můţe být jednorázově odepsán. Nákup dlouhodobého majetku se nazývá 

investice. Někdy se můţeme setkat i s názvem CAPEX, coţ je zkratka z anglického capital 

expenditures. Z pohledu materiálního se dělí tento majetek na hmotný a nehmotný. 

Nehmotný majetek u malých nebo středních firem není tato poloţka příliš vyuţívaná. 

Obvykle zde můţeme najít investice do softwaru, různé patenty, ochranné známky, ocenění 

know how, atd. Z pohledu finanční analýzy ovšem nehmotný majetek představuje cosi 

imaginárního, u čeho si můţeme těţko ověřit jeho hodnotu. Proto vţdy musíme hodnotu 

nehmotného majetku odečíst od hodnoty vlastního kapitálu, aby se vyloučila moţnost 

nadhodnocení bilance.  

Hmotný majetek zahrnuje převáţně nemovitosti včetně pozemku a strojní/technologické 

vybavení firem. Z pohledu finanční analýzy nás zajímají tři okruhy. Jaká je odepsanost 

majetku, kolik firma investuje a zda investuje nad/pod nebo na úrovni odpisů a odpovídá li 

hodnota aktiv jejich reálné hodnotě. Informaci o tom, kolik firma investuje, můţeme velmi 

rychle získat z výkazu cash flow. Pokud tento výkaz nemáme k dispozici, pak si tuto 

informaci musíme spočítat sami. Potřebujeme znát stav hmotného majetku, minimálně za dvě 

období (dva ucelené účetní roky) a výši odpisů. 

Oběžná aktiva 

Mezi oběţná aktiva řadíme zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. 

Zásoby – jedná se o materiál, coţ je typická poloţka pro výrobní firmu, nedokončená výroba, 

coţ je typická poloţka pro stavební firmy a firmy vyrábějící velké technologické firmy, 

zemědělce s rostlinnou výrobou, výrobky, coţ je typická poloţka pro výrobní firmu s finálním 

produktem, zboţí, typická poloţka pro obchodní firmy a ostatní zásoby, zde jsou evidovány 

poskytnuté zálohy na zásoby a zvířata (typické pro zemědělce). 

Krátkodobé/dlouhodobé pohledávky – největší poloţkou krátkodobých pohledávek jsou 

pohledávky z obchodního styku, které vznikají prodejem zboţí, výrobků a sluţeb a jejich 
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splatnost je menší neţ jeden rok. Pokud by jejich splatnost byla vetší, neţ jeden rok, pak by se 

jednalo o pohledávky dlouhodobé. 

Krátkodobý finanční majetek – aktuální stav finančních prostředků podniku na účtech nebo 

v pokladně k ultimu účetního období. 

 

2.4.2 Pasiva 

 

Pasiva představují zdroj financování aktiv (vlastní nebo cizí zdroje). 

Vlastní zdroje – peníze vytvořené podnikatelskou činností nebo vloţené vlastníky do firmy. 

Cizí zdroje – to jsou obvykle úvěry, půjčky a peníze dodavatelů (závazky) a dělí se z hlediska 

času na krátkodobé a dlouhodobé. 

 

Vlastní kapitál (VK) 

Jedna z nejzásadnějších poloţek při rozhodování o financování. Jeho výše v poměru 

k celkové bilanční sumě nám dává informaci o kapitálové síle firmy a měříme ji pomocí 

ukazatele „podíl vlastního kapitálu“, který se počítá následovně ve vzorci 1. 

 

 

 

PŘÍKLAD: 

 

Údaje jsou vzaté z Výkazu zisku a ztrát uvedené v Příloze 2. Výsledek nám uvádí kladný 

kapitál firmy. 

Od hodnoty vlastního kapitálu odečítáme pohledávky za upsaný základní kapitál a nehmotná 

aktiva. 
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Hodnota ukazatele „podíl VK“ se liší obor od oboru a neexistuje jasná definice pro ten či 

onen obor. Výrobní firma by měla mít hodnotu ukazatele na úrovni 50 %, coţ je doporučená 

hodnota z odborných literatur. Je to dáno předpokladem, ţe je výrobní činnost vysoce 

investičně náročná a očekává se, ţe dlouhodobá aktiva budou kryta z velké části kapitálem 

vlastníků nebo nakumulovaným ziskem. 

Za to obchodní firma by měla mít podíl VK někde na úrovni 20 – 30 %. Opět je to dáno 

předpokladem, ţe obchodní činnost není tak náročná na investice a potaţmo kapitál. 

V souvislosti s vlastním kapitálem je nutno upozornit na následující okruhy: 

- Rozvaha je propojena s výkazem zisku a ztrát prostřednictvím hospodářského 

výsledku za účetní období, proto hospodářský výsledek uvedený ve výkaze zisku a 

ztrát musí být vţdy stejný s hospodářským výsledkem uvedeným v rozvaze. 

- Zisk běţného období se po skončení účetního období rozděluje na základě rozhodnutí 

vlastníků. Moţností rozdělení zisku je několik: 

-   převod do poloţky hospodářského výsledku minulých let 

-   převod do rezervních fondů – tento převod je povinný a je definován 

  zákonem 

-   navýšení základního kapitálu 

-  výplata dividend u a.s. / podíl na zisku u s.r.o. 

 

Cizí zdroje 

Do oblasti cizích zdrojů zahrnujeme rezervy a krátkodobé/dlouhodobé závazky. 

U rezerv se přesně definuje na co je rezerva tvořena, do jaké výše bude tvořena, v jakém 

časovém horizontu bude tvořena a kdy bude rozpuštěna. 

Krátkodobé/dlouhodobé závazky se dělí dle data splatnosti, kdy krátkodobé jsou splatné do 

jednoho roku a dlouhodobé nad jeden rok. 

Obvykle nejvýznamnější poloţkou jsou krátkodobé závazky z obchodního styku. 

Indikátorem platební morálky je ukazatel doby splatnosti závazků (DSZ), který jasně říká za 

jak dlouho firma splatí své závazky. Výpočet DSZ je znázorněn ve vzorci 2. 
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PŘÍKLAD: 

 

 

Údaje jsou vzaté z Výkazu zisku a ztrát uvedené v Příloze 2. Údaj 90 dní je maximální doba 

splatnosti závazků, avšak podnik je schopen tyto závazky splatit již za 12 dní. 

V poloţce závazky k zaměstnancům by se měla objevovat pouze měsíční výše vyplácených 

mezd. Pokud tyto závazky jsou vyšší neţ průměrná výše vyplácených mezd, můţe to 

znamenat dluh firmy vůči svým zaměstnancům. 

Stav, kdy se jedná výhradně o peníze vloţené vlastníky do firmy nebo závazky z obchodních 

vztahů v rámci ekonomiky spjatých firem se nazývá závazky ke spřízněným osobám.  
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3. Návrh financování průmyslového podniku 
 

Tato část mé bakalářské práce byla konzultována a propočítávána za pomoci firemního 

poradce Ladislavy Čechové z ČSOB a.s. banky. Společně bylo čerpáno z veřejných zdrojů 

justice.cz a to jak z výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, tak 

ze sbírky listin firmy, které jsou volně veřejnosti dostupné. Dle zkušenosti a praxe této 

specialistky byl, za pomoci potřebných aplikací ČSOB a.s., vypočten konkrétní příklad 

investičního účelového úvěru, který je uveden v kapitole 3.1.3 Kombinované financování.  

Průmyslová firma s právní formou s.r.o., která podniká mimo jiné v oboru měření 

znečišťujících a pachových látek, zpracovaných rozptylových studií, ověřování mnoţství 

emisí skleníkových plynů, posuzování vlivů na ţivotní prostředí, se rozhodla k pořízení nové 

technologie – konkrétně se jedná o analyzátor pro měření emisí.  

Podnik je na trhu 20 let, čili je stabilní, spolehlivý a má dlouholetou tradici, je zastoupen 

jedním jednatelem, který je zároveň jediným společníkem (majitelem) firmy. Základní kapitál 

má plně splacen.  

Má moţnost tří způsobů financování výše uvedeného stroje a to: 

- z vlastních zdrojů 

- z cizích zdrojů 

- kombinací vlastních a cizích zdrojů. 

Při výběru nejvýhodnější moţnosti financování se zohledňují finanční data z výkazů firmy. 

 

3.1 Nákup stroje 

 

Stroj – analyzátor pro měření emisí TESTA FID 2010T, jedná se o přístroj určený ke 

kontinuální analýze organických látek z odpadního plynu. Přístroj pracuje na principu 

plamenoionizace uhlíkových atomů v měřeném plynu. Technologie bude pouţívána 

akreditovanou zkušenou laboratoří pro kvantifikaci organických látek ze zdrojů znečišťování 

ovzduší. Přístroj kvalitativně splňuje poţadavky ČSN EN 13526, ČSN EN 12619. 
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3.1.1 Financování pomocí interních zdrojů 

 

I přes to, ţe firma vykazuje kladný výsledek hospodaření a kladnou odpisovou sloţku, není 

vhodné financovat nákup stroje z interních zdrojů, jelikoţ by firma přišla o většinu vlastních 

prostředků a tím pádem by nebyla připravena na náhlé nebo mimořádné výdaje. Kladný 

hospodářský výsledek je adekvátní ke struktuře a potřebám firmy. 

 

3.1.2 Financování pomocí externích zdrojů 

 

Vzhledem k bonitnímu cash flow je výhodnější pořízení stroje pomocí externích zdrojů, a to 

jak úvěrem, tak leasingem. Po ověření na ministerstvu financí firma bohuţel na tento stroj 

nemůţe čerpat dotace, pořízení technologie nejde financovat pomocí získávání kapitálu emisí 

cenných papírů.  

Většina peněţních ústavů při financování technologie vyţaduje participaci (vlastní zdroje), 

proto nejvýhodnějším věřitelem při financování pomocí externích zdrojů ze staprocent ceny je 

leasing. 

 

3.1.3 Kombinované financování 

 

Jako nejvýhodnější formu pro financování výše uvedeného stroje firma uznala kombinované 

financování. Kombinované financování představuje souhru interních a externích zdrojů, kdy 

firma vkládá do investice své vlastní prostředky a zároveň zdroje věřitele. Takovému 

financování odpovídá účelový úvěr v bance, kde se standardně vyţaduje participace ve výši 

DPH (tj. 20 %), čili banka profinancuje cenu stroje bez DPH (daň z přidané hodnoty). 

Pro financování investice bankovním úvěrem byla vybrána ČSOB a.s. banka, která nabízí 

investiční účelový úvěr na technologii. Tento úvěr bude poskytnut na celou pořizovací cenu 

stroje bez DPH, tj. 280 000 Kč. Splatnost úvěru bude 4 roky (45 měsíců splácení a 2 měsíce 
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čerpání). Splátky jsou rovnoměrně rozloţeny a to ve výši 7 301 Kč k osmému dni v měsíci 

(viz Příloha 3). 

Posuzovat budeme také rovnoměrné splácení úvěru bez odkladu nebo s odkladem splácení 

úmoru o 1 rok. Pro rovnoměrné splácení byla stanovena roční úroková sazba ve výši 9,61 %. 

V případě úvěru s ročním odkladem nedochází ke zvýšení úrokové sazby, v tomto případě by 

úroková sazba zůstala ve výši 9,61 %.  

Rovnoměrné splácení bez odkladu splátek (pouze s odečtem dvou měsíců čerpání), přičemţ 

klient ihned splácí anuitní splátku, coţ je jistina + úrok: 

- úvěrový limit   280 000 Kč  

- počet pravidelných splátek  46 

- úroková sazba   9,61 % 

- výše anuitní splátky   7 301 Kč. 

Klient celkem uhradí 335 842 Kč, tzn., ţe na úrocích přeplatí 55 842 Kč. Rozpis anuitních 

splátek viz Příloha 4. 

Splácení úvěru s odkladem splátek na 12 měsíců (také s odečtem dvou měsíců čerpání), 

kdy klient 12 měsíců platí pouze úroky z vyčerpané částky a poté rovnoměrné anuitní splátky: 

- úvěrový limit   280 000 Kč 

- počet pravidelných splátek  34 

- úroková sazba   9,61 % 

- výše anuitní splátky   9 440 Kč. 

Po dobu 12 měsíců klient platí pouze úroky z vyčerpané částky ve výši 2 242 Kč, coţ 

dohromady činí 26 909 Kč. Za anuitní splátky celkem uhradí 320 961 Kč, tzn., ţe na úrocích 

přeplatí 67 870 Kč. Rozpis anuitních splátek viz Příloha 5. 

(Splátky vypočteny pomocí interní úvěrové kalkulačky ČSOB a.s. banky.) 

Poplatky za měsíční vedení a poskytnutí úvěru jsou v obou případech shodné. Je tedy zřejmé, 

ţe rovnoměrné splácení bez odkladu splátek je levnější variantou. 
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Konkrétní případová studie účelového úvěru na financování technologie 

Základní obecné parametry investičního účelového úvěru na technologii: 

Limit, který lze klientovi poskytnout je minimálně 50 000 Kč, maximálně 5 000 000 Kč. 

Čerpání se rozumí jako období, po které můţe být úvěr čerpán, 1 aţ 6 měsíců (dle poţadavků 

klienta). 

Participace představuje vlastní zdroje klienta, přičemţ klient musí uhradit minimálně výši 

DPH. 

Úroková sazba je vyhlašovaná sazba, kterou si banka určuje sama. Je to sazba při anuitní 

splátce, která obsahuje jistinu + úrok. Vyznačuje se 1M, 3M, 6M a 12M PRIBOR, přičemţ 

1M je jednoměsíční, 3M – tříměsíční, 6M – šestiměsíční, 12M – dvanáctiměsíční. PRIBOR je 

úroková sazba vyhlašovaná na mezibankovním trhu, ke které si banka přičte svou marţi. 

Fixace úrokové sazby  znamená zafixování sazby po dobu splácení úvěru, na 1R – jeden rok, 

3R – tří roky, 5R – pět let, 8R – osm let nebo po celou dobu splácení úvěru. 

Splatnost úvěru v tomto případě můţe být na 1 rok aţ na 8 let. 

Poplatky za správu úvěrového účtu jsou ve výši 200 Kč/měsíc. Poplatek za vyřízení a 

poskytnutí úvěru 0,5 % z úvěrového limitu a to minimálně 2000 Kč. 

Zajištění - do 250 000 Kč včetně je úvěr bez zajištění, nad 250 000 Kč zajištění avalovanou 

směnkou, nad 300 000 Kč zajištění avalovanou směnkou, pojištěním a vinkulací této pojistné 

smlouvy. 

Avalovaná směnka – aval – ručení majetkem avalisty, přičemţ avalovat/ručit můţe jak 

právnická, tak i fyzická osoba, při avalování fyzickou osobou je vyţadován souhlas 

manţela/lky s úvěrem; směnka – doklad vystavený na základě dohody o vyplňovacím právu 

směnečném, coţ znamená, ţe v případě nesplacení úvěru firma ručí svým majetkem. 

Pod pojmem zajištění úvěru v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná 

bankou s cílem zajistit návratnost pohledávky, čili likviditu. 

 

Banka si od klienta vyţádá nezbytné podklady k poskytnutí úvěru, mezi které v prvotní řadě 

patří samotná ţádost o úvěr.  
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V ţádosti o úvěr je uvedeno:  

- plné identifikační údaje klienta a to jak právnické osoby, tak fyzické osoby za firmu 

jednající, 

- kontakty na klienta, 

- popis činnosti klienta, 

- poţadovaný produkt (provozní nebo investiční financování), 

- celková cena investice, výše vlastních zdrojů (participace), 

- profil podnikání (datum zápisu do rejstříku, počet dodavatelů, počet odběratelů, počet 

zaměstnanců), 

- prohlášení klienta (čestné prohlášení klienta o tom, ţe na jeho účty a majetek nebylo 

vedeno exekuční, konkurzní nebo insolventní řízení), 

- vzájemné vazby (propojení společníků/majitelů a jednatelů do jiných právnických 

subjektů a jejich majetková účast), 

- prohlášení klienta o jeho závazcích (ručení/zajištění za třetí osobu, závazky po 

splatnosti vůči státu, soudní rozhodčí či jiné řízení, jehoţ výsledek by mohl negativně 

ovlivnit jeho podnikatelskou činnost, úvěrová angaţovanost včetně leasingu od jiných 

bank, peněţních ústavů nebo třetích subjektů), 

- prohlášení, ţe údaje v ţádosti jsou úplné, správné a aktuální, 

- místo, datum a podpis jednatele ověřený dle aktuálního identifikačního dokladu (OP – 

občanský průkaz, cestovní pas, u nerezidentů (cizinců) průkaz k povolení k pobytu v 

ČR), 

- čestné prohlášení o bezdluţnosti (za státními orgány – tj. OSSZ Okresní správa 

sociálního zabezpečení a FÚ Finanční úřad). 

Dalším nezbytným podkladem pro vyhodnocení ţádosti o úvěr je daňové přiznání klienta 

včetně příloh – Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty (viz Příloha 1 a 2).  

Mezi ostatní doklady řadíme: 

- potvrzení o zaplacení daně za předchozí uplynulý rok, 

- z justice.cz ověření, zda podnik nemá insolventní řízení, 

- informace z CRU – Centrální registr úvěrů (v kolika bankách má klient úvěry, výše 

těchto úvěrů, zda je řádně splácí, nebo má splátky po splatnosti), 

- výpis z černé listiny (interní zdroj banky) – nesmí být o klientovi ţádný negativní 

záznam (např. nesmí být klient v mínusu jak na právnické osobě, tak na rodné číslo). 
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Pomocí kalkulačky – výpočet limitu a splátky investičního účelového úvěru, vypočítáme 

dostupnost úvěrového limitu konkrétního klienta. Kalkulačka obsahuje vstupní údaje a 

výpočet limitů. 

Vstupní údaje: 

- druh úvěru (účelový investiční) 

- způsob vedení účetnictví (daňová evidence nebo podvojné účetnictví), 

- nezbytná finanční data z Výkazu zisku a ztrát jako jsou provozní zisk/ztráta, finanční 

zisk/ztráta, daň, odpisy, trţby z prodeje zboţí, trţby z prodeje vlastních výrobků a 

sluţeb, aktuální obraty klienta za posledních šest měsíců, 

- existující podnikatelské úvěry (limit na Kreditní kartě, limit na Povoleném přečerpání 

účtu, součet všech měsíčních stávajících splátek úvěrů, 

- předpokládané termíny poţadovaného úvěru (podpis smlouvy, konec čerpání, první 

splátka, konečná splatnost), 

- údaje o poţadovaném úvěru (poţadovaná částka, počet splátek v měsících, úroková 

sazba). 

Výpočet limitů: 

- měsíční splátka úvěru z poţadované částky, 

- celkový dostupný limit pro úvěr, 

- měsíční splátka úvěru z celkového dostupného limitu. 

Viz Příloha 3. 

Po zjištění, ţe schopnost splácet klienta je dostačující a úvěrový limit v kalkulačce vyšel – je 

poradcem zpracován úvěrový návrh (úvěrová zpráva firemního poradce). 

V úvěrovém návrhu firemní poradce zadává: 

- všechny údaje z ţádosti, 

- podrobnosti o klientovi (profil podnikání, kreditní obrat na účtech klienta, KBC 

sektorový kód – kód účelu oboru klienta), 

- prohlášení klienta, 

- vzájemné vazby, 

- majetkový podíl, 

- hlavní obor činnosti, 
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- poţadovaný produkt a jeho konkrétní specifika včetně splatnosti, 

- finanční data, 

- výše stávající úvěrové angaţovanosti u ČSOB skupiny, 

- zajištění, 

- cena, 

- výjimky, 

- poplatky. 

Poté proběhne v systému banky scoring klienta (výpočet dostupného úvěrového limitu a 

procesní skupiny). Ţádost, jejíţ součástí je úvěrový návrh, podléhá řádnému schválení. Pokud 

je úvěrový návrh schválen, automaticky se načtou detaily smlouvy, podmínky čerpání, 

vymezení monitoringu (pravidelné kontrolování plnění smluvních podmínek), cenové a 

smluvní podmínky a informace o zajištění. 

Financování stroje formou účelového investičního úvěru u tohoto klienta bylo schváleno, 

konkrétně 280 000 Kč, přičemţ celková výše investice včetně DPH činila 350 000 Kč. Výše 

DPH činila 70 000 Kč a cena stroje bez DPH činila 280 000 Kč. Klient pouţil vlastní zdroje 

ve výši 70 000 Kč.  

Konkrétně u tohoto klienta byl schválen úvěr za těchto podmínek. 

Výše úvěrového limitu   280 000 Kč 

Participace       70 000 Kč 

Celková výše investice   350 000 Kč 

Splatnost     4 roky 

Čerpání        2 měsíce 

Počet splátek      46 měsíců 

Úroková sazba     9,61 % p.a. 

Fixace          po celou dobu splácení 

Výše splátky     7 301 Kč 

Poplatek za vedení              200 Kč/měsíc 

Poplatek za poskytnutí        2 000 Kč 

Zajištění       avalovaná směnka 
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Klient za 4 roky splácení úvěru přeplatí celkem 67 442 Kč, konkrétně: 

2 000 Kč za poskytnutí úvěru, 

9 600 Kč poplatky za vedení, 

55 842 Kč úroky. 

 

Následně byl s klientem dohodnut podpis úvěrové smlouvy, která obsahuje nezbytné údaje: 

- základní identifikační údaje o věřiteli, 

- základní identifikační údaje o klientovi, 

- číslo úvěrové smlouvy, 

- výše, účel a podmínky čerpání úvěru, 

- úročení, splácení, poplatky, 

- zajištění, 

- prohlášení, závazky, oprávnění Banky a zvláštní ujednání, 

- závěrečná ustanovení, 

- přílohy (prohlášení o vzájemných sazbách, úvěrové obchodní podmínky, všeobecné 

obchodní podmínky), 

- místo, datum a podpisy obou stran, u klienta ověření podpisu dle platného dokladu 

totoţnosti. 

Úvěr byl čerpán v souladu s úvěrovou smlouvou a klient úvěr řádně splácí. 

Hlavní výhodou financování investice podniku pomocí úvěru je daňová úspora z úroků.  

Poskytnutí úvěru lze snadněji přizpůsobit konkrétní situaci věřitele i dluţníka, avšak v případě 

obligací to není tak jednoduché. Úvěry mohou snadno získávat i menší a méně známé firmy, 

stačí dostatečně prokázat efektivnost dané investice. Úvěry jsou sice o něco draţší neţ 

obligace, na druhou stranu není jejich získání zákonem striktně omezováno. 

Nevýhodou vyuţití úvěru je zvýšení finančního rizika podniku, který úvěr přijímá. Úroky 

z úvěru obvykle bývají vyšší, neţ úroky z obligací. Úvěry nejsou obchodovatelné na 

kapitálovém trhu. Jako nevýhodu můţeme také zmínit, ţe věřitel poţaduje určité zajištění 

úvěru. 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrţení vyuţití některých zdrojů financování v průmyslovém 

podniku. Tuto situaci řeší skoro kaţdá firma, proto byl vybrán průmyslový podnik a u něj 

vypracován návrh nejefektivnější formy financování dané investice. 

Z důvodu větší přehlednosti byla práce rozdělena do tří částí, přičemţ první část je teoretická 

a jsou zde vysvětleny pojmy a souvislosti spojené s financováním podniku, které jsou na 

konci kapitoly porovnány. Jiţ druhá část byla zaměřena na průmyslový podnik a převáţně 

jeho vhodnost k financování, díky čemuţ se daná vhodnost poté posuzuje. 

V třetí části je popsán konkrétní příklad včetně všech propočtů a porovnání. 

Pro vybranou průmyslovou firmu bylo vybráno, jako nejvýhodnější, kombinované 

financování investičním účelovým úvěrem při pouţití vlastních zdrojů ve výši 20 % a zároveň 

cizích zdrojů ve výši 80 % z celkové investice. Konkrétně investiční účelový bankovní úvěr 

se splatností na 4 roky. 

Hlavní výhody bankovního úvěru spočívají v tom, ţe byl poskytnut na pořizovací cenu stroje 

bez DPH a úroková sazba je zafixována po celou dobu splácení úvěru. Dále je pravdou, ţe 

podnik podstupuje mnohem menší provozní riziko neţ v případě pouţití finančního leasingu, 

neboť kdyby podnik nemohl splácet leasingové splátky, byl by mu stroj odebrán, kdeţto u 

bankovního úvěru jej zpravidla postihnou jen peněţní sankce nebo domluva odkladu splátek. 

Svou bakalářskou práci vnímám jako přínos především pro mne osobně, jelikoţ mne tato 

problematika zaujala natolik, ţe bych se ji jednou chtěla věnovat na plný pracovní úvazek. 
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Příloha 1 Rozvaha  

 

 

 

 

 

 

 

  

          
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo 
jiný  

                                     ROZVAHA                           

 
název účetní jednotky 

  ve zjednodušeném rozsahu 

             ke dni 

    (v celých tisících Kč) 

 
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 

  

IČ 

  

a místo podnikání, liší-li se od bydliště 

Označení AKTIVA Číslo  Běžné účetní období Minulé úč. Období 

    řádku Brutto 1 Korekce Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM              (ř. 2 + 3 + 7 + 12)=ř. 13 1 9443 4080 5363 4825 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                             (ř. 4 až 6) 3 4858 4080 778 888 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 4858 4080 778 888 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 6 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                       (ř. 8 až 11) 7 4527 0 4527 3801 

C. I. Zásoby 8 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 9 3897 0 3897 2946 

C. III. Krátkodobé pohledávky 10 16 0 16 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 11 614 0 614 855 

D.I. Časové rozlišení 12 58 0 58 136 



 
 

Označení PASIVA Číslo  Stav v běžném Stav v minulém 

    řádku účetním období účetním období 

a b c 5 6 

  PASIVA CELKEM                                                                 (ř. 14 + 20 + 25)=ř. 1 13 5363 4825 

A. Vlastní kapitál                                                                                   (ř. 15 až 19) 14 2356 2321 

A. I. Základní kapitál 15 150 150 

A. II. Kapitálové fondy 16 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17 45 45 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 1726 1440 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

19 435 686 
               (ř. 1 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)=ř. 40 výkaz zisku a ztráty 

B. Cizí zdroje                                                                                          (ř. 21 až 24) 20 3007 2504 

B. I. Rezervy 21 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 22 2250 1456 

B. III. Krátkodobé závazky 23 757 1048 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 0 0 

C. I. Časové rozlišení 25 0 0 

 

 

  



 
 

Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty 

              Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

    VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                název účetní jednotky 

  ve zjednodušeném rozsahu  

  

           ke dni  

  

  (v celých tisících Kč) 
        Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 

  

IČ         a místo podnikání. Liší-li se od bydliště 

Označení TEXT Číslo  Skutečnost v účetním období 

    řádku běžném minulém 

a b c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží 1 512 2331 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 418 1678 

+ Obchodní marže                                                                                                 (ř. 1 - 2) 3 94 653 

II. Výkony 4 11537 11406 

B Výkonová spotřeba 5 5237 5322 

+ Přidaná hodnota                                                                                        (ř. 3 + 4 - 05) 6 6394 6737 

C. Osobní náklady 7 5540 5843 

D.  Daně a poplatky 8 14 15 

E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 172 55 

III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0 280 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

12 11 33 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 0 0 

H. Ostatní provozní náklady 14 118 248 

V. Převod provozních výnosů 15 0 0 

I. Převod provozních nákladů 16 0 0 

· 
Provozní výsledek hospodaření 

17 539 823 
*(ř. 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - (+/-12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0 0 

 

 

 

 



 
 

Označení TEXT Číslo  Skutečnost v účetním období 

    řádku běžném minulém 

a b c 1 2 

K. Náklady z finančního majetku 22 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 25 0 0 

X. Výnosové úroky 26 0 0 

N. Nákladové úroky 27 49 5 

XI. Ostatní finanční výnosy 28 41 0 

O. Ostatní finanční náklady 29 11 8 

XII. Převod finančních výnosů 30 0 0 

P. Převod finančních nákladů 31 0 0 

· 
Finanční výsledek hospodaření 

32 -19 -13 
*ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - (+/-25) + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  33 85 144 

·· Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                (ř. 17 + 32 - 33) 34 435 666 

XIII. Mimořádné výnosy 35 0 20 

R. Mimořádné náklady 36 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 0 

· Mimořádný výsledek hospodaření                                              (ř. 35 - 36 -37) 38 0 20 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 0 

··· Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                         (ř. 34 + 38 - 39) 40 435 686 

···· Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                  (ř. 17 + 32 + 35 - 36) 41 520 830 

 

  



 
 

Příloha 3 Úvěrová kalkulačka 

 

VÝPOČET LIMITU A SPLÁTKY MUP/RUP 

 

jméno a příjmení poradce --------------------   datum  ------------ 

                           pobočka -------------------- 

   jméno a příjmení klienta -------------------- telefon  ------------ 

 

 typ účetnictví ○ daňová evidence ● vedení účetnictví 

 

Vstupní údaje 

 

Způsob splácení  ● anuitní ○ lineární 

Frekvence splácení  ● měsíční 

Typ úvěru   ○ RUP  ● MUP 

Účel financování  ○ nemovitost     

    ● technologie     

    ○ motorové vozidlo 

○ ostatní investiční potřeby bez prokázání účelu 

    ○ AGRI 

 

Vedení účetnictví  - Výkaz zisku a ztrát (zkrácený a plný rozsah) 

 

 

                                             provozní zisk (+) / ztráta (-) ZR: ř. 17, PR: ř. 30    539000 Kč 

                      finanční zisk (+) / ztráta (-) (vstup pro PÚ) ZR: ř. 32, PR: ř. 48    -19000 Kč   

                                                            daň (vstup pro PÚ) ZR: ř. 33, PR: ř. 49   85000 Kč 

                                                         odpisy (vstup pro PÚ) ZR: ř. 9, PR: ř. 18    172000 Kč 

                                              trţby z prodeje zboţí (pro PÚ) ZR: ř. 4, PR: ř. 1  512000 Kč 

  trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb (vstup pro PÚ) ZR: ř. 4, PR: ř. 5          11537000 Kč 

 

 

Existující podnikatelské úvěry 

 
 

limit na kreditní kartě (ČSOB)   0Kč 

   limit na PPÚ (ČSOB)     400000Kč 

 součet všech měsíčních stávajících splátek MUP/RUP (ČSOB)   0Kč 

           součet všech měsíčních stávajících úvěrů v JPÚ   0Kč 

 

 

 

 

 

 



 
 

Existující úvěrová angažovanost MUP/RUP 

 

nemovitost   0Kč 

technologie   0Kč 

    motorové vozidlo   0Kč 

    Rychlý úvěr na podnikání   0Kč 

           ostatní investiční potřeby bez prokázání účelu   0Kč 

           AGRI   0Kč 

 

Předpokládané termíny požadovaného MUP/RUP 

          den měsíc rok 

 

podpis smlouvy  02 02 2011 

   konec čerpání  07 03 2011 

           1. splátka 08 04 2011 

          konečná splatnost  08 01 2015 

Údaje o požadovaném úvěru 

 

poţadovaná částka  280000  Kč 

    počet splátek v měsících           46 

         marţe        9,61 % p.a. 

      obchodní sleva             0 % p.a. 

               úroková sazba pro klienta        9,61 % p.a. 

 

 

VÝPOČET LIMITŮ 

 

měsíční splátka úvěru z poţadované částky úvěru (anuitní)       7 301 Kč 

 

  celkový dostupný limit pro MUP            1 327 000 Kč 

       měsíční splátka úvěru z celkového dostupného limitu (anuitní)     34 154 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUP/RUP -  malý úvěr pro podnikatele / rychlý úvěr pro podnikatele 

Anuitní/lineární - pevná úroková sazba  / pohyblivá úroková sazba  

AGRI - zkratka pro zemědělce 

PÚ – podvojné účetnictví 

PPU - povolené přečerpání účtu 

JPÚ - jiný peněžní ústav 

ZR - zkrácený rozsah finančních příloh 

PR - plný rozsah finančních příloh 

  



 
 

Příloha 4 Anuitní splátky rovnoměrného splácení bez odkladu splátek 

Anuitní splácení 

Anuita+popl. Úroky Splátka Zůstatek 

7301,0 2242,4 5058,6 274941,4 

7301,0 2201,9 5099,1 269842,3 

7301,0 2161,0 5140,0 264702,3 

7301,0 2119,9 5181,1 259521,2 

7301,0 2078,4 5222,6 254298,6 

7301,0 2036,6 5264,4 249034,2 

7301,0 1994,4 5306,6 243727,6 

7301,0 1951,9 5349,1 238378,5 

7301,0 1909,1 5391,9 232986,6 

7301,0 1865,9 5435,1 227551,5 

7301,0 1822,4 5478,6 222072,9 

7301,0 1778,5 5522,5 216550,4 

7301,0 1734,3 5566,7 210983,7 

7301,0 1689,7 5611,3 205372,4 

7301,0 1644,7 5656,3 199716,1 

7301,0 1599,4 5701,6 194014,5 

7301,0 1553,8 5747,2 188267,3 

7301,0 1507,8 5793,2 182474,1 

7301,0 1461,4 5839,6 176634,5 

7301,0 1414,6 5886,4 170748,1 

7301,0 1367,5 5933,5 164814,6 

7301,0 1319,9 5981,1 158833,5 

7301,0 1272,0 6029,0 152804,5 

7301,0 1223,8 6077,2 146727,3 

7301,0 1175,1 6125,9 140601,4 

7301,0 1126,0 6175,0 134426,4 

7301,0 1076,6 6224,4 128202,0 

7301,0 1026,7 6274,3 121927,7 

7301,0 976,5 6324,5 115603,2 

7301,0 925,8 6375,2 109228,0 

7301,0 874,8 6426,2 102801,8 

7301,0 823,3 6477,7 96324,1 

7301,0 771,4 6529,6 89794,5 

7301,0 719,2 6581,8 83212,7 

7301,0 666,4 6634,6 76578,1 

7301,0 613,3 6687,7 69890,4 

7301,0 559,8 6741,2 63149,2 

7301,0 505,8 6795,2 56354,0 

7301,0 451,4 6849,6 49504,4 

7301,0 396,5 6904,5 42599,9 

7301,0 341,2 6959,8 35640,1 

7301,0 285,5 7015,5 28624,6 

7301,0 229,3 7071,7 21552,9 

7301,0 172,7 7128,3 14424,6 

7301,0 115,6 7185,4 7239,2 

7297,2 58,0 7239,2   

335842,2 55842,2 280000,0   

 



 
 

Příloha 5 Anuitní splátky rovnoměrného splácení s odkladem splátek 

Anuitní splácení 

Anuita+popl. Úroky Splátka Zůstatek 

9440,2 2242,4 7197,8 272802,2 

9440,2 2184,7 7255,5 265546,7 

9440,2 2126,6 7313,6 258233,1 

9440,2 2068,1 7372,1 250861,0 

9440,2 2009,0 7431,2 243429,8 

9440,2 1949,5 7490,7 235939,1 

9440,2 1889,5 7550,7 228388,4 

9440,2 1829,1 7611,1 220777,3 

9440,2 1768,1 7672,1 213105,2 

9440,2 1706,7 7733,5 205371,7 

9440,2 1644,7 7795,5 197576,2 

9440,2 1582,3 7857,9 189718,3 

9440,2 1519,4 7920,8 181797,5 

9440,2 1455,9 7984,3 173813,2 

9440,2 1392,0 8048,2 165765,0 

9440,2 1327,6 8112,6 157652,4 

9440,2 1262,6 8177,6 149474,8 

9440,2 1197,1 8243,1 141231,7 

9440,2 1131,1 8309,1 132922,6 

9440,2 1064,5 8375,7 124546,9 

9440,2 997,5 8442,7 116104,2 

9440,2 929,9 8510,3 107593,9 

9440,2 861,7 8578,5 99015,4 

9440,2 793,0 8647,2 90368,2 

9440,2 723,7 8716,5 81651,7 

9440,2 653,9 8786,3 72865,4 

9440,2 583,6 8856,6 64008,8 

9440,2 512,7 8927,5 55081,3 

9440,2 441,2 8999,0 46082,3 

9440,2 369,1 9071,1 37011,2 

9440,2 296,4 9143,8 27867,4 

9440,2 223,2 9217,0 18650,4 

9440,2 149,4 9290,8 9359,6 

9434,6 75,0 9359,6   

320961,2 40961,2 280000,0   

 

 


