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Abstrakt 

 

Bakalářská práce popisuje standardně používané nástroje k financování průmyslového 

podniku. Definuje základní rozdíly mezi standardně používanými nástroji k financování 

průmyslového podniku a provádí zhodnocení těchto nástrojů při financování průmyslového 

podniku. 

 

 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis describes the standard instruments used to finance industrial enterprise. 

Defines the basic differences between the standard instruments used to finance industrial 

company and carries out an evaluation of these instruments in financing industrial enterprise. 
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Úvod 

 

 

Financováním průmyslového podniku obecně rozumíme získávání a používání 

peněžních prostředků pro zajištění provozu i rozšiřování majetku podniku. Pro financování 

podniku existuje celá řada zdrojů. Způsoby a možnosti financování průmyslového podniku 

popisuje tato bakalářská práce. Jde především o rozdělení na vlastní a cizí zdroje financování, 

na krátkodobé a dlouhodobé, běžné a mimořádné financování. 

 

Každý podnik má jiné potřeby financování v závislosti na fázi svého životního cyklu, ve 

kterém se nachází. Při zakládání podniku je potřeba získat finanční zdroje na financování 

hmotných zdrojů (budovy, kanceláře, výrobní nástroje a zařízení, ale také nákup materiálu…), 

lidských zdrojů a nehmotných zdrojů (certifikáty, patenty, licence…). Při dalším rozvoji 

průmyslového podniku je potřeba financování a investic do obnovy či rozšiřování výrobní 

kapacity podniku, na modernizaci výrobních zařízení, strojů nebo třeba na obnovu vozového 

parku. Další z řady potřeb financování je investice do výzkumu a vývoje, zavádění nových 

technologických postupů, řídicích systémů nebo třeba konstrukčních materiálů. 

 

Financování průmyslového podniku je nikdy nekončící koloběh, jehož možnosti 

popisuje tato bakalářská práce. 
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1 Financování podniku 

 

 

„Každý podnikatelský subjekt potřebuje v každé fázi svého životního cyklu dostatečné 

množství kapitálu nezbytného k financování provozních podnikatelských aktivit či investičního 

rozvoje.“ [7] 

 

 

Základní formy financování podniku 

 

Základní formy financování podniku je nutné jak z praktických, tak teoretických 

důvodů členit do vhodných tříd podle těchto hledisek: 

 

a)  Dle vlastnického původu kapitálových zdrojů podniku. 

 

Dle tohoto kritéria rozlišujeme zdroje financování podniku na vlastní a cizí kapitál. 

Vlastním kapitálem jsou považovány ty položky podnikového kapitálu, které byly vloženy do 

podniku jejich vlastníky tzn. základní kapitál, který má největší význam, a kapitálové fondy. 

Dále ty, které podnik vyprodukoval vlastní podnikatelskou činností. V praxi jsou to statutární 

a zákonné fondy ze zisku, zisk z fiskálního období a nerozdělený zisk z minulého období. 

Cizím kapitálem nazýváme zdroje financování představující veškeré závazky podniku. 

V praxi jsou to dluhy například z bankovních úvěrů, financování výroby apod. Taky mezi ně 

mohou patřit vydané emise podnikových obligací, směnek, leasingy, závazky vůči státu apod. 

[9] 

 

b) Dle doby splatnosti použitých finančních zdrojů. 

 

Toto třídící kritérium rozřazuje finanční zdroje na zdroje s dlouhodobou, střední a 

krátkodobou splatností. 

 Zdroje s krátkodobou splatností  - zdroje splatné v časovém horizontu do 1 roku, 

cizí zdroje. 

 Střednědobé zdroje - finanční zdroje se splatností do čtyř let, některé vlastní zdro-

je, (podílové listy dluhopisových otevřených podílových fondů). 
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 Dlouhodobě splatné zdroje - zdroje vlastního kapitálu podniku, dlouhodobě splat-

né dluhové finanční instrumenty. Dlouhodobé zdroje by v podnicích s kvalitním 

finančním managementem měly dominovat nad krátkodobě splatnými zdroji tzn. 

zlaté bilanční pravidlo. 

 

c) Dle pravidelnosti (či naopak nepravidelnosti) financování podnikové činnosti. 

 

Jelikož podnik provádí různé činnosti, některé denně, jiné nepravidelně, nebo jen 

výjimečně. To se pak projevuje v oblasti financování podniku, kde je pak nutné rozlišovat 

financování běžné (provozní) a financování mimořádné. 

 

Hlavní úkoly vedení běžného financování lze popsat následovně: 

 stanovit aktuální potřebu hrubého provozního kapitálu (GWC), 

 určit nejvhodnější strategii běžného financování podniku, 

 zajistit potřebný objem hrubého provozního kapitálu ve vhodné skladbě zdrojů, 

 dbát na efektivní alokaci provozního kapitálu do oběžných aktiv, 

 udržovat průběžně podnik v ziskové pozici, 

 pečovat o jeho dobrou finanční kondici, 

 zabezpečovat jeho dostatečnou likviditu (krátkodobou platební schopnost), 

 vytvářet krátkodobý finanční plán, 

 kontrolovat jeho plnění a vyhodnocovat výsledky běžného hospodaření podniku. 

Naopak mimořádné (nepravidelné) financování popisujeme následovně: 

 při zakládání podniku, 

 při investičních činnostech firmy, 

 při fúzích podniků, 

 v rámci krizového řízení firmy a pak ještě při likvidaci podniku. 

Dále se leze často setkat s výkladem problematiky dlouhodobého financování 

podnikových investic a problematiky startovního financování při zakládání podniku. [13] 
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d) Dle toho, zda jde o interní zdroje nebo o zdroje externí. 

  Mezi interní zdroje patří: 

 - kapitálové zdroje, 

 - zisk, 

 - rezervní fondy ze zisku atd. 

 

Externí zdroje: 

 - bankovní úvěry, 

 - emisní půjčky, 

 - leasing atd. 

Tyto zdroje bývají často velmi provázány. 

 

e) Dle měny v jaké jsou finanční zdroje poskytovány. 

 Česká ekonomika je poměrně malá a hrubý domácí produkt (HDP) je vytvářen a 

spotřebován z velké části prostřednictví exportu a importu. Směnný kurz české koruny (CZK) 

je nastaven v režimu floatingu – mění se každý den. [7] 

 

2 Klasické zdroje financování průmyslového podniku 

 

2.1 Struktura a role vlastního kapitálu podniku 

 

Základní kapitál má, jak už bylo výše zmíněno, mimořádně důležité postavení. Je to 

dáno tím, že je nezbytnou součástí založení podniku a následně jeho rozvoje. Dále představuje 

nejstabilnější položku mezi ostatními zdroji vlastního kapitálu a proto je nejdůležitějším 

prvkem k udržení finanční stability podniku. [2] 

 

Kapitálové fondy jsou jednou z položek vlastního kapitálu, které jsou tvořeny z 

externích vlastních zdrojů. Kapitálové fondy se dělí na následující skupiny: 
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1. Akciové společnosti vytvářejí ážiový fond, který vzniká tehdy, pokud je emisní cena 

akcií vyšší než jejich nominální hodnota. Ážiový kapitálový fond lze proto interpretovat jako 

důležitý indikátor schopnosti dané společnosti reprodukovat v rozšířeném měřítku své vlastní 

kapitálové zdroje. Zároveň eventuální existence ážiového fondu je výrazným znamením kre-

dibility podniku a jeho vrcholového managementu v očích vlastních akcionářů. 

 

2. Ostatní kapitálové fondy, které mohou vytvářet všechny druhy obchodních společnos-

tí. Tyto fondy mohou vznikat buď z darů anebo z účelových dotací na pořízení investičního 

majetku. Mohou ale také vznikat z těch vkladů společníků, které nemají za následek zvýšení 

základního kapitálu podniku. 

 

3. Rezervní fondy ze zisku. Tyto fondy na rozdíl od výše zmíněných kapitálových fondů 

vznikají výlučně na bázi interních zdrojů vlastního kapitálu. Jedná se o fondy ze zisku po 

zdanění. 

 

4. Zákonný rezervní fond vytvářejí obchodní společnosti určené v tuzemsku obchodním 

zákoníkem povinně. Fond je určen ke krytí potenciálních ztrát v nepříznivých obdobích. Pří-

děly do tohoto fondu přednost před hromaděním zisku, výplatou dividend a výplatou podílů 

společníků na zisku. 

 

5. Statutární fondy ze zisku vznikají na bázi stanov a se souhlasem valné hromady akcio-

nářů dané akciové společnosti. Analogické podmínky platí u statutárních fondů  pro společ-

nosti neakciového typu. U akciových společností může jít v případě statutárního fondu napří-

klad o fond, z něhož se přispívá jejím zaměstnancům na nákup zaměstnaneckých akcií za sní-

ženou cenu. 

 

6. Nerozdělený (akumulovaný) zisk minulých období je část podnikového zisku po zda-

nění, která nebyla použita jinak. Tento nespotřebovaný zisk slouží podniku k dalšímu rozvoji. 

 

7. Hospodářský výsledek podniku v aktuálním fiskálním období. Jde o proměnlivou veli-

činu v průběhu daného fiskálního roku. Pokud je aktuálním výsledkem hospodaření podniku 

ztráta, pak se o tuto ztrátu snižuje účetní hodnota vlastního kapitálu. A to buď na vrub zákon-

ného rezervního fondu ze zisku, pokud na to zdroje tohoto rezervního fondu postačují. Je-li 
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tato ztráta značná, potom její úhrada jde na vrub základního kapitálu, pokud by ovšem v dů-

sledku této účetně kapitálové operace základní kapitál dané společnosti nepoklesl pod záko-

nem stanovenou mez. Je-li ale výsledkem hospodaření podniku v běžném období zisk, potom 

celý přírůstek zisku po zdanění přispívá ke zvýšení účetní hodnoty vlastního kapitálu až do 

doby, kdy bude statutárními orgány (majiteli) podniku rozhodnuto o jeho rozdělení. [7] 

 

Na rozvinutých finančních trzích je možné vybrat si z více variant dlouhodobého 

financování průmyslového podniku, kterým je možné akciové financování nahradit. Pro 

financování průmyslových podniků, jsou rozhodující explicitní náklady akciového 

financování. Jsou to emisní náklady, dividendy a také tantiémy vyplácené členům 

představenstva a dozorčí rady společnosti. [7] 

 

 

2.2 Bankovní úvěry 

2.2.1 Kategorie bankovních úvěrů 

 

 

Bankovní úvěry patří k základním zdrojům financování podnikové sféry. V současnosti 

náleží bankovním úvěrům z velké části největší význam mezi všemi instrumenty financování 

tuzemských podniků. 

 

Úvěry dle doby splatnosti:   

 úvěry krátkodobé se - splatností do jednoho roku, 

 úvěry střednědobé - splatnost úvěru se pohybuje v rozmezí od jednoho roku až do 

čtyř let, 

 úvěry dlouhodobé s termínem splatnosti delším než čtyři roky. 

 

 Z hlediska finanční stability podniku je vhodné, aby struktura splatností úvěrů (či 

jiných druhů zdrojů financování) reflektovala strukturu podnikových aktiv. [11] 
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2.2.2 Krátkodobé bankovní úvěry 

 

Krátkodobě splatné bankovní úvěry by při preferenci finanční stability firmy před 

nákladovými hledisky měly být využívány hlavně k financování přechodně vázaných 

oběžných aktiv a zčásti také jako rezervní zdroj pro udržování náležité likvidity podniku. 

Krátkodobě splatné bankovní úvěry se využívají k provoznímu financování firem. 

Pokud má podnik dostatek dlouhodobých zdrojů kapitálu, potom může eventuální rozšíření 

zdrojů financování o krátkodobý bankovní úvěr nepřímo posloužit k financování investic tím, 

že uvolní dosud vázané dlouhodobé cizí zdroje pro realizaci plánovaných investičních 

záměrů. Z různorodých forem krátkodobých bankovních úvěrů mají v podnikové praxi 

nejhojnější využití následující druhy krátkodobých bankovních úvěrů. [4] 

 

Kontokorentní úvěr. Jde tu o úvěr na běžném účtu bankovního klienta. Formálním 

základem tohoto typu úvěruje běžný účet podniku pro platební styk. Na tomto typu účtu je 

možné čerpat peněžní prostředky do mínusu, předem dohodnutém s bankou. Je obvykle 

uzavírán na dobu jednoho roku. Pokud klient řádně plní podmínky banky, je pak úvěr 

prodlužován dle dohody banky s klientem. Protože ale zde úvěrové riziko banky zpravidla 

není velké, zajištění úvěru je z pohledu dlužného podniku zpravidla nenáročné. Mnohdy 

bance tudíž postačuje formální zajištění úvěrové pohledávky na bázi vlastní bianco směnky 

vystavené úvěrovaným podnikem ve prospěch úvěrující banky. Podnik může kontokorent 

využívat nikoliv trvale, ale jen v těch obdobích, kdy to skutečně potřebuje. V důsledku toho je 

častým jevem, že ačkoliv je tento úvěr z hlediska předepisovaných úrokových sazeb relativně 

drahým krátkodobým úvěrem, jeho absolutní finanční náklady bývají v celoročním vyjádření 

nižší než absolutní náklady těch krátkodobých bankovních úvěrů, které jsou sice z hlediska 

relativních explicitních finančních nákladů levnější, avšak mnohdy jsou jejich absolutní 

úrokové náklady v celoročním vyjádření větší. [7] 

 

Lombardní úvěr. Je to úvěr peněžitý s krátkodobou splatností, náležející do kategorie 

úvěrů zajištěných movitými majetkovými hodnotami anebo nějakým určitým ocenitelným 

právem. Lombardní úvěr není dlužníkovi poskytován v pohyblivé výši, ale zní na pevnou 

(fixní) částku, má pevně danou lhůtu splatnosti a jistina poskytovaného úvěru je úročená celá. 

A to bez ohledu na to, zda ji úvěrovaný podnik využívá v celém rozsahu a ihned, nebo zcela, 

avšak postupně anebo jen zčásti. Podle toho, jaké druhy movitých podnikových aktiv jsou 
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použity k zajištění úvěrové pohledávky příslušné banky, se rozlišují různé druhy lombardních 

bankovních úvěrů. Podle druhu zástavy lze rozlišit několik typů lombardních úvěrů - lombard 

cenných papírů, lombard směnky, lombard cenných kovů aj. Nejrozšířenějším druhem 

lombardních bankovních úvěrů dle druhu zastavených majetkových hodnot je lombard 

cenných papírů. Pro dlužníka výhoda lombardního úvěru spočívá v tom, že dané cenné papíry 

nemusí prodávat, používá je pouze jako krátkodobý zdroj. To znamená, že plní-li úvěrovaný 

podnik řádně podmínky úvěrové smlouvy, nepřichází o výnosy ze zastavených cenných 

papírů, které mu jako jejich majiteli právem náležejí. Z hlediska firemního financování je 

využití lombardního úvěru méně četné než využívání kontokorentního úvěru či eskontního 

směnečného úvěru. To plyne jednak z toho, že se u lombardu úročí celá hodnota jistiny dluhu. 

A dále to vyplývá z toho, že zdaleka ne všechny podniky jsou bankám schopny nabídnout 

požadovanou kvalitu zajištění tohoto úvěrového zdroje. [7] 

 

Eskontní směnečný úvěr. Druh tohoto zvláštního typu úvěru je založen na existenci a 

specifikách směnek. Předmětem eskontního směnečného úvěru mohou být směnky vlastní i 

cizí. V podstatě banka odkupuje směnku před datem její splatnosti. Převod věřitelského 

nároku ze směnky se převede indosamentem na odkupující banku a fyzickým předáním 

směnky bance. Banka si ze směnečné sumy vyznačené na směnce srazí diskont a podnik 

následně obdrží od eskontující banky peněžní prostředky v hodnotě dané rozdílem směnečné 

sumy a účtovaného diskontu. Operace se uzavírá tím, že banka směnku v době její splatnosti 

předloží k proplacení hlavnímu směnečnému dlužníkovi, což je u směnek vlastních výstavce 

směnky a u směnek cizích její akceptant. Charakteristickou zvláštností tohoto směnečného 

úvěru tedy je to, že eskontující banka zde vystupuje jako prostředník mezi věřitelským 

podnikem a tím směnečným dlužníkem, který v konečném důsledku předmětný směnečný 

závazek (směnečnou sumu vyznačenou na směnce) uhradí eskontující bance. [7] 

 

Akceptační směnečný úvěr. Na základě tohoto druhu úvěr banka na žádost svého 

firemního klienta akceptuje cizí směnku, v níž banka figuruje v pozici směnečníka a jejímž 

výstavcem je buď její klient anebo nějaká třetí osoba. Akceptační provize v převodu do 

odpovídající roční nákladové míry je podstatně nižší než úrokové sazby krátkodobých 

bankovních úvěrů. Tyto úvěry se využívají v rámci tuzemských obchodních vztahů a v oblasti 

zahraničního obchodu. Podnik, jemuž byl poskytnut bankovní akceptační úvěr, si může od 

dodavatele sjednat lepší podmínky kontraktu, protože druhá strana se nemusí obávat 
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komplikací při úhradě své pohledávky v době splatnosti dané cizí směnky, která je vystavena 

ve prospěch dodavatele (prodávajícího). Je-li kupující podnik (odběratel) držitelem takové 

bankou akceptované cizí směnky, která byla již dříve vystavena v jeho prospěch či na něj byla 

mezitím převedena nějakou třetí osobou, může ji rovněž nabídnout prodávajícímu podniku 

jako velmi kvalitní zajištění dané úvěrové pohledávky, pokud má tato směnka z pohledu 

jejího nového nabyvatele vyhovující dobu splatnosti.  Směnka opatřená bankovním akceptem 

může být za určitých okolností využita i jako platební instrument. Dá se rovněž použít jako 

zástava k získání relativně levného lombardního směnečného úvěru atd. [7] 

 

Avalový směnečný úvěr. Jedná se o krátkodobý bankovní závazkový úvěr, který je 

podobný akceptačnímu úvěru. Avalující banka na příslušnou směnku vyznačí své ručení za 

daný směnečný dluh ve formě předepsané písemné doložky (per aval, jako rukojmí). U 

bankovního směnečného avalu se daná banka stává vedlejším směnečným dlužníkem, 

předmětem bankovního avalu mohou být jak směnky cizí, tak i směnky vlastní. Formálním 

základem tohoto typu bankovního závazkového úvěru je i zde příslušná úvěrová smlouva 

klienta s bankou. V této smlouvě je dohodnuta maximální výše ručení, doba trvání avalového 

ručení banky a účel poskytovaného ručení. Explicitním nákladem avalového bankovního 

úvěru pro úvěrovaný podnik je avalová provize, která je oproti akceptační provizi nižší z 

důvodu nižšího úvěrového rizika. Jelikož je tento úvěr relativně levný, je jeho rozšíření 

poměrně velké a to hlavně při operacích s dokumentárními akreditivy s odloženou splatností a 

při forfaitingovém financování exportu a importu. Protože ale jde o slabší formu bankovního 

ručení, interval potenciálních možností využití avalového bankovního úvěru nemá na straně 

druhé tak široké spektrum potenciálního uplatnění, jako je tomu u akceptačního bankovního 

úvěru. [7] 

 

2.2.3 Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry 

 

 

Střednědobé úvěry by pak měly být zpravidla využívány k financování trvale vázaných 

oběžných aktiv. Dlouhodobě splatné úvěry by v tomto pojetí firemního finančního řízení měly 

být v kombinaci s vlastními zdroji přednostně alokovány do hmotných investičních aktiv. 

 

Střednědobě bankovní úvěry. Jsou prakticky jen modifikovanými variantami úvěrů 

krátkodobých. Jde především o prolongované kontokorentní úvěry. Ty jsou sice úvěry 
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krátkodobé, ale při opakovaném prolongování se z nich stávají úvěry střednědobé. 

Střednědobé úvěry jsou většinou bezhotovostní a účelové a banky na ně kladou větší důraz na 

úvěrovou způsobilost klienta. 

  Krom toho je obvyklou praxí, že pro střednědobé bankovní úvěry předepisují 

věřitelské banky dlužníkům variabilní (proměnlivé) úrokové sazby odvozované z příslušného 

algoritmu definovaného v úvěrové smlouvě. Nejčastějším případem střednědobého 

bankovního úvěru provozní úvěr, jehož funkcí je zajistit pro podnik zdroje pro financování 

podnikových oběžných aktiv. Především trvale vázaných oběžných aktiv, která zpravidla v 

majetkové struktuře podniků výrazně dominují nad přechodně vázanými oběžnými aktivy. 

Doporučovaná střednědobá splatnost úvěrových zdrojů použitých k financování trvale 

vázaných oběžných aktiv vyplývá z toho, že krátkodobě splatné cizí zdroje nejsou z pozice 

kvalifikovaného firemního finančního managementu pro tento účel vhodné. A to proto, že 

krátkodobé úvěry, byť bývají většinou relativně levnější, implikují potenciálně vysoké riziko 

vzniku finanční nestability podniku. Zvláštní případ střednědobého provozního úvěru 

představují pak ty formy firemního financování, které jsou spjaty s exportními či importními 

obchodními aktivitami podniku při vývozu či dovozu investičních celků. [10] 

 

Dlouhodobě splatné bankovní úvěry jsou podnikům obvykle poskytovány na realizaci 

jejich investiční obnovy a rozvoje. Protože jde o úvěry účelově vázané na financování 

podnikových investic, pojmenovávají se jako investiční úvěry. Zvláštním případem 

bankovních investičních úvěrů jsou syndikované dlouhodobé bankovní úvěry. Vztahují se k 

takovým investičním operacím velkých a známých podniků, které spolykají velké objemy 

úvěrových zdrojů bank. Pokud by jednotlivé banky poskytovaly tyto dlouhodobě splatné 

úvěry o velmi vysoké hodnotě jejich jistiny zcela samostatně, potom by výrazně zvýšily 

koncentraci svého úvěrového rizika a mohly by se - krom toho - také dostat do kolize s 

předpisy centrální banky regulujícími úvěrovou angažovanost bank. Banky se proto z 

uvedených důvodů sdružují do bankovního konsorcia (syndikátu), v jehož čele stojí nejvíce 

úvěrově zaangažovaná banka, a požadovaný úvěr o vysoké hodnotě jistiny dluhu poskytují 

příslušnému podniku ve formě syndikovaného bankovního úvěru. Podle vžitého třídění 

jednotlivých druhů bankovních úvěrů dle způsobu jejich zajištění se jako střednědobé 

provozní bankovní úvěry často využívají úvěry zajištěné nemovitostí, eventuálně zajišťované 

jiným pro banku přijatelným způsobem. [10] 
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Hypoteční úvěry - základní charakteristikou hypotečních úvěrů je jejich zajištění 

zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji jsou využívány průmyslovými podniky k 

financování, pořízení či úprav nemovitého majetku. Cena hypotečních úvěru je stanovena 

mírou úrokové sazby. Výše ceny úvěru je ovlivněna více faktory, jako je například - doba 

splatnosti úvěru, druh a kvalita zastavované nemovitosti nebo účel použití tohoto úvěru. 

Úroková sazba z hypotéčních úvěrů může být stanovena jako pevná sazba po celou dobu 

splatnosti nebo jako pohyblivá sazba v závislosti na vývoji tržních sazeb. Často se používá i 

kombinace obou způsobů, to znamená pevná sazba pro několik počátečních let a sazba 

pohyblivá pro zbylou dobu do splatnosti úvěru. 

Hypotéční úvěry jsou spojeny také s různými formami státní finanční podpory, která 

zvyšuje možnosti získání úvěru a jejich dostupnost pro širší okruh firem. Pro získání 

hypotečního úvěru musí žadatel splnit řadu podmínek. Jednou z nich je bonita klienta, 

zaručující právnickou i ekonomickou způsobilost k přijetí a splacení hypotečního úvěru. V 

případě účelového úvěru kvalita investičního záměru, pro který bude hypoteční úvěr použit a 

jeho soulad se zákony. V neposlední řadě je to i cena nemovitosti, která bude sloužit jako 

zástava a její vhodnost k využití k zajištění úvěru. [7] 

 

2.3 Emisní půjčky  

 

2.3.1 Podstata emisní půjčky 

 

 

 „Rozvoj kapitálových trhů nabídl podnikům možnost financovat se z cizích zdrojů také 

prostřednictvím emisních půjček. Ve vyspělých ekonomikách s efektivními finančními trhy mají 

emisní půjčky významný podíl na externím financování tamní podnikové sféry. V ČR je 

vzhledem ke chronické neduživosti zdejšího kapitálového trhu, který více méně normálně 

funguje pouze v segmentu státních cenných papírů, možnost tohoto způsobu firemního 

financování zatím omezena jen na několik málo podniků a na bankovní emitenty. Slabost 

zdejšího kapitálového trhu se markantně odhaluje v tom, že tuzemské emisní půjčky se na 

firemním financování podílejí přibližně v rozsahu 0,2% hodnoty veškerého podnikového 

kapitálu“. [7] 
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 Emisní půjčka vzniká vydáním podnikových obligací a odkoupením těchto investory 

na kapitálových trzích. Emisní půjčka patří mezi cizí zdroje financování se střednědobou až 

dlouhodobou splatností. Majitelé obligací nemohou zasahovat do řízení podniku jehož 

obligace vlastní. Minimální nominální hodnota obligace je v ČR stanovena na 1000,- Kč, dále 

pak celočíselnými násobky. [10] 

  

 

2.3.2 Náležitosti podnikových obligací 

 

 Dluhopisy vydávané v tuzemsku musí dle platných zákonů obsahovat přinejmenším 

tyto povinné náležitosti: 

 

 Označení emitenta dluhopisu umožňující jeho jednoznačnou identifikaci (úředně 

registrovaný název a sídlo podniku). 

 Název dluhopisu a jeho číselné označení (pořadové číslo jednotlivého dluhopisu, 

eventuálně i označení příslušné série, je-li dluhopis vydáván v sériích). 

 Jmenovitá (nominální) hodnota dluhopisu s uvedením měny, ve které je dluhopis 

vydáván (tedy například 5000 Kč, nebo 1000 USD apod. - u cizoměnových dlu-

hopisů je ale třeba mít k emisi povolení ČNB). 

 Prohlášení emitenta, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli (pri-

márnímu i druhotnému investorovi). 

 Údaje o splatnosti dluhopisu a o tom, zda bude jmenovitá hodnota dluhopisu v ur-

čitém termínu splacena naráz anebo postupně ve stanovených termínech. 

 Způsob stanovení výnosu z dluhopisu (fixní úrokový výnos, variabilní úrokový 

výnos apod.). 

 Závazek emitenta vyplácet pravidelně stanovený výnos z dluhopisu v určitých 

termínech, na určeném platebním místě (nejčastěji jsou tímto platebním místem 

určené banky). 

 Datum a místo vydání dluhopisu a otisky podpisů statutárních orgánů emitenta. 

[4] 
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2.4 Obchodní úvěry 

 

„Obchodní úvěry patří ke klasickým formám externího dluhového financování podniků. 

Vznikají v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi obchodními partnery. Jejich 

charakteristickou zvláštností je, že při nich nejde o přímé poskytování peněžních prostředků 

dlužníkovi, jako tomu je například u bankovních peněžitých úvěrů. Tento typ úvěrů je založen 

na dodávce určitých majetkových hodnot odběrateli s tím, že dlužný podnik (odběratel) 

zaplatí za uskutečněnou dodávku věřitelskému (prodávajícímu) podniku později (v určeném 

termínu). Mají tedy naturální (materiální) formu. Z hlediska věcné náplně obchodního úvěru 

může přitom jít o dodávky zboží, prací, služeb či investičních statků. Obchodní úvěr splácí 

odběratel (dlužník) nejčastěji v penězích. Poskytovatel a příjemce obchodního úvěru se ale 

také mohou dohodnout o úhradě vzniklého závazku naturálním způsobem ve formě 

protidodávky apod.“ [7] 

 

 

3 Alternativní zdroje financování podniku 

 

3.1.1 Leasingové financování podnikových investic 

 

 
 Pojem leasingu pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem, resp. 

Smlouvu o pronájmu. Leasing neznamená tedy nic jiného, než pronájem (nájem) hmotných či 

nehmotných věcí či práv, kdy pronajimatel (osoba, který majetek pronajímá) poskytuje za 

úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získá možnost majetek používat) 

právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je, že po dobu 

pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajimatele. Na nájemce přechází pouze právo 

daný majetek používat. [12] 
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3.1.2 Druhy leasingu a jeho cena 

 

 

 Leasing rozdělujeme na dva základní druhy – leasing operativní a leasing finanční. 

 

  Finanční leasing – finančním leasingem rozumíme pronájem věci, která se po 

skončení doby pronájmu, po zaplacení zůstatkové hodnoty, stává majetkem ná-

jemce. Tento druh pronájmu je dlouhodobější než leasing operativní. V případě 

finančního leasingu leasingová společnost přenáší na nájemce i povinnosti s poje-

né i s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku. [14] 

 

 

  Operativní leasing – operativní leasingem obecně rozumíme všechny ostatní 

druhy leasingu. Jde tedy o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu lea-

singové věci dochází k vrácení této věci pronajímateli. Operativní leasing bývá 

krátkodobější než finanční leasing. U tohoto leasingu je také časté, že náklady 

spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku hradí 

pronajímatel. [14] 

 

Náležitosti leasingové smlouvy: 

 

1. Identifikaci smluvních stran (nájemce a pronajímatele), tzn. Jméno a příjmení, resp. 

Název, adresu bydliště, resp. sídla, IČ, příp. DIČ (může být doplněno údajem o zápisu do ob-

chodního rejstříku, včetně spisové značky u osob který se to týká). 

2. Předmět smlouvy – identifikaci pronajímaného předmětu by nebylo (pokud možno co 

nejpřesnější, tzn. vč. výrobního čísla karoserie atd.). 

3. Datum uzavření smlouvy. 

4. Datum účinnosti smlouvy, je-li odlišné od data uzavření smlouvy – tímto datem se 

obvykle rozumí datum předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání a důležité je pro to, že 

od tohoto okamžiku dochází k účtování o nákladech na výnosech (výdajích a příjmech) týka-

jících se leasingového vztahu. 
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5. Dobu trvání leasingového vztahu, příp. datum ukončení leasingového vztahu. 

6. Údaj o ceně pronajatého předmětu (vstupní ceně u pronajímatele, leasingové ceně, 

odkupní ceně po skončení pronájmu – může být doplněno formou dodatků ke smlouvě – a 

splátkách nájemného v průběhu leasingového vztahu). 

7. Identifikaci, příp. první mimořádné splátky (zvýšené splátky), zálohy na splátky ná-

jemného, zálohy na kupní cenu (doporučuji se vyhnout pojmu akontace, viz dále). 

8. Obecné stanovení podmínek a povinnosti nájemce a pronajímatele- odborné užívání 

předmětu nájemcem stanovení odpovědnosti za škody způsobené na pronajatém majetku 

ustanovení o tom, zda nájemce může dát pronajatý předmět do pronájmu další osobě, povin-

nost oznámení škody pronajímateli nájemcem včetně stanovení termínu pro tento úkon atd. 

9. Ustanovení o pojištění předmětu o leasingu (kdo je povinen daný předmět pojistit, kdo 

bude platit pojistné). 

10. Ustanovení o povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku. 

11. Ustanovení o skutečnosti zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku 

technické zhodnocení a dohodu o to, kdo toto technické zhodnocení bude hradit a odpisovat. 

12. Údaj o přidaných sankcích vyplívajících z nesplnění podmínek nájemcem či pronají-

matelem (nehrazení nájemného, nesplnění oznamovací povinnosti atd.), včetně penále. 

13. Údaj o případném ručení či garanci. 

14. Ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy a podmínkách smlouvy, za 

kterých toto předčasné ukončení lze provést (způsoby předčasného ukončení – např. dohodou, 

zničením předmětu leasingu, odcizením předmětu leasingu, písemnou výpovědí atd., stanove-

ní povinnosti které z toho pro nájemce pro nájemce a pronajímatele vyplívají.). 

15. Ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého přechodu majetku z pronajimatele na 

nájemce (týká se finančního leasingu). 

16. Závěrečná ustanovení (např. za jakých podmínek lze smlouvu měnit v době trvání lea-

singu atd.). 

17. Podpisy osobou smluvních stra, příp. jejich razítka. 

18. Seznam příloh (např. splátkový kalendář.). [12] 
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3.1.3 Výhody a nevýhody leasingu 

 

 

 První potenciální výhodou leasingu je to, že leasingovému nájemci skýtá možnost 

ekonomicky produktivního využití pronajatého investičního majetku, aniž by daný podnik 

musel disponovat nezbytným objemem kapitálu k zaplacení plné kupní ceny. Leasing tak dané 

firmě objektivně umožňuje urychlit zavedení investice do provozu, zvýšit ve vhodném 

okamžiku produkční kapacitu firmy a její tržby, implementovat do podnikové výroby 

pokročilé technologie a udržovat tak či posilovat konkurenceschopnost v daném odvětví, aniž 

by přitom musela například čekat, až vyprodukuje dostatečně velké vlastní zdroje kapitálu 

nutné pro zakoupení dané investice. [12] 

 

 Mezi další výhody leasingu můžeme řadit, že leasing představuje dostupnější formu 

dluhového financování v porovnání s bankovními úvěry či emisními půjčkami. Jsou zde 

menší nároky na bonitu a kredibilitu dlužníka, než tomu je u bankovních úvěrů se střední či 

dlouhodobou splatností. Leasingová společnost zůstává vlastníkem pronajímané věci a 

podstupuje menší riziko než banka. Leasing vlastně představuje formu zajištěného dluhu. Při 

nesplácení leasingové smlouvy může leasingová společnost postupovat jednodušeji než 

banka. [3] 

 

 Třetí výhodu můžeme pojmenovat tak, že podmínky leasingových splátek bývají 

mnohem flexibilnější, než je tomu u úvěrů. Banky většinou poskytují úvěry za standardních 

úvěrových podmínek a jen zřídka je upravují individuálně na požadavky klienta.  Leasingové 

společnosti bývají mnohem flexibilnější při uzavírání leasingových smluv – nastavení 

velikosti leasingových splátek a jejich frekvence. [3] 

 

 Za čtvrtou výhodu můžeme považovat to, že při splnění zákonem předepsaných 

podmínek může podnik účetně zahrnout leasing do daňově uznatelných nákladů, čímž si může 

snížit daňový základ a tím zlevnit nákladovost tohoto zdroje financování. 

 

 Pátou výhodou leasingu spatřujeme v tom je, že tento způsob financování 

podnikových investic snižuje riziko prodlužování doby výstavby či riziko oddálení uvedení 

investice do provozu. 

 

 Mezi nevýhody leasingu patří hlavně vysoké explicitní finanční náklady, které z 
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leasingu dělají jeden z nejdražších zdrojů dluhového financování podniku. [12] 

 

 Další nevýhodou leasingu je to, že jeho eventuální finančně ekonomická výhodnost je 

silně závislá na vnějším makroekonomickém a legislativním prostředí. Tato nevýhoda je 

umocněna v nerovnovážných a v transformujících še ekonomikách, kde je v komparaci s 

vyspělými ekonomikami nutné reflektovat objektivně vyšší nejistotu vývoje inflace, tržních 

úrokových sazeb, fází hospodářského cyklu, daňové soustavy a daňových sazeb, odpisové 

politiky státu, směr případných změn ve specifické legislativní podpoře leasingu atd. [12] 

 

 

 Třetí nevýhodou, je docela vysoká komplikovanost objektivně porovnávat, zda je 

výhodnější financovat investici z vlastních zdrojů, z bankovního úvěru nebo kombinací 

vlastních a úvěrových zdrojů nebo zda dát přednost finančnímu leasingu. [3] 

  

 

 

3.2 Forfaitingové financování exportu a importu 

 

3.2.1 Podstata forfaitingu 

 

 

 Forfaiting představuje odkup střednědobých až dlouhodobých pohledávek (splatnost 

nebývá kratší než 90 – 180 dnů a může dosahovat až 5 – 8 let), které vznikají při vývozu, 

eventuálně dovozu na dodavatelský úvěr. Veškerá rizika plynoucí z pohledávky, při odkupu 

pohledávky přecházejí na forfaitéra. Jsou to rizika nezaplacení pohledávky, rizika měnové 

nebo úrokové. [8] 

 

 „Pohledávky, které jsou předmětem forfaitingu, bývají zpravidla ve formě směnek 

opatřených avalem důvěryhodné banky. Odkup pohledávek probíhá na diskontní bázi, to 

znamená, že forfaitér odkupuje směnku před její splatností a vyplácí za ni částku sníženou o 

diskont. Svou povahou je tedy forfaiting blízký eskontnímu úvěru s tím rozdílem, že u 

eskontního úvěru zpravidla zůstává riziko neproplacení směnky na tom, kdo jí vydává.“ [8] 
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 Každou forfaitingovou operaci můžeme rozdělit do dvou fází: kontraktační a 

realizační. V kontraktační fázi jsou dohodnuty podmínky forfaitingu pohledávky. V průběhu 

realizační fáze dochází k samotnému prodeji pohledávky vývozcem a pro forfaitéra končí 

inkasem pohledávky. [8] 

 

3.2.2 Náklady a výhody forfaitingu 

 

 

 Mezi nejdůležitější náklady forfaitingu patří diskont. Jedná se o srážku z celkové 

hodnoty pohledávky odkupované forfaitérem.  

 Dalším nákladem je závazková provize. Forfaitér drží likvidní prostředky, aby dostál 

svých závazků ze smlouvy. Tato provize se sjednává v procentech za rok, splatná bývá 

většinou měsíčně. 

 Zpracovatelská provize kryje náklady forfaitéra za zpracování daného forfaitingového 

případu. Zahrnuje náklady přímé i nepřímé a bývá placena jednorázově při uzavření smlouvy. 

 Opční provize je uzavírána na základě dohody exportéra s forfaitérem. Pro exportéra je 

to výhodné je-li uzavírání zamýšleného kontraktu nejisté nebo jedná-li se o obchodní úvěr 

s několikaletou splatností. Je stanovena procentní sazbou z objemu pohledávky a je placena 

jednorázově předem. [7] 

 

 Mezi největší výhody forfaitingu patří to, že podnik může vyvážet do zahraničí na 

úvěr a rozšiřuje si tak odbytové možnosti. Navíc se exportér zbavuje bezregresním 

odprodejem pohledávky úvěrového rizika. U delšího úvěru se také zbavuje exportér 

úrokového a měnového rizika. Forfaitovat lze pohledávky jak při jejich vzniku, tak i později 

při uplatnění opce. Lze také účelně propojit exportní a importní transakce pokud podnik 

obchoduje oběma směry. Forfaitingové financování může být levnější než financování 

z bankovního úvěru v CZK, protože je financováno v cizí měně a mohou nastávat kurzové a 

úrokové rozdíly. [7] 
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3.3 Faktoring 

 

3.3.1 Podstata faktoringu a jeho druhy 

 

 Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které 

vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. [8] 

 

Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného 

regresu na dodavatele (riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost), 

nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Využívá se i 

varianta, kdy se riziko nezaplacení v dohodnutém poměru dělí mezi faktoringovou společnost 

a dodavatele. [8] 

 

Předmětem odkupu jsou pohledávky, které obvykle splňují následující charakteristiky: 

 

 doba splatnosti pohledávek nepřesahuje 180 dní 

 pohledávka vznikla na základě dodavatelského nezajištěného úvěru 

 nesmí s ní být spojena žádná práva třetích osob 

 musí existovat možnost postoupení (cese) pohledávky 

 pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost s akceptovatelnou boni-

tou a z přijatelné země [8] 

 

 Faktoring se může vyskytovat v různých formách a plnit tak pro majitele pohledávek 

různé funkce. Za základní důvody využití faktoringu lze považovat: 

 

Eliminaci úvěrového rizika – u bezregresního faktoringu prodává pohledávku její 

majitel včetně rizika jejího nezaplacení, neboli faktoringová společnost proplácí pohledávku 

(ve formě tzv. Garanční platby) i v případě, kdy není ze strany dlužníka řádně zaplacena 

Financování pohledávek – u faktoringu s předfinancováním dostává majitel pohledávky 

dohodnutou část okamžitě při jejím prodeji faktoringové společnosti, získává tak úvěr, kterým 

může krýt své obchodní pohledávky [8] 
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3.3.2 Náklady a výhody faktoringu 

 

 „Explicitními náklady faktoringu jsou faktoringová provize a úrok (závazková 

provize). Formálním základem faktoringové provize je diskont z nominální hodnoty 

pohledávky.“ [7]  

 

 Mezi základní výhody faktoringu lze zahrnout hlavně možnost dodavatele rozšířit 

možnosti odbytu a prodeje na bázi nezajištěného úvěru poskytovaného odběratelům, přičemž 

dodavatel není vystaven riziku neplacení odběratele.  

Faktoring posiluje konkurenční pozici dodavatele na cílových trzích.  

Pro příjemce faktoringových služeb se zlepšují ukazatele obratu podnikových aktiv 

s příznivými dopady na rentabilitu podniku.  

Snižují se také náklady dodavatelských podniků na vyhodnocování bonity a kredibility 

odběratelů.  

Při využití předfinancování můžeme faktoring chápat jako nástroj likvidní politiky 

podniku. [7] 

 

 

3.4 Další možnosti financování  

 

 Existují i další možnosti financování průmyslových podniků a firem. Můžeme zde 

uvést například: 

 

 Finanční tolling – „při použití financování prostřednictvím tollingu vstupuje mezi vý-

robce a konečné odběratele výrobků tollingová společnost. Tato tollingová společnost s vý-

robcem uzavře tzv. tollingovou smlouvu a sama si v bance požádá o úvěr. Následně si za pe-

níze z bankovního úvěru začne od dodavatelů nakupovat materiálové a energetické vstupy, z 

kterých si u výrobce nechá za zpracovatelskou odměnu vyrobit hotové výrobky. Vyrobené zbo-

ží si tollingová společnost sama prodá odběratelům“. [15] 

 

 Tiché společenství – jedná se o alternativní možnost financování. Je to forma externí-

ho financování. Tichý společník poskytuje podnikatelskému subjektu finanční prostředky a 
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tím se podílí na tomto podnikání. Tichý společník se následně podílí na zisku a ztrátě dané 

společnosti. U průmyslových podniků se příliš nevyužívá. [7] 

 

 Venture capital – rizikový a rozvojový kapitál. Jde o zvláštní druh vzájemně prováza-

né finančně investiční a finančně kapitálové operace, která je dočasná a využívá se při zaklá-

dání malých a středně velkých firem [7] 
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Závěr 

 

 Situace na českém trhu není jednoduchá. Průmyslové podniky stejně jako většina 

firem nejsou v dobré kondici, i když podle mnoha odborníků stojí na dobrých základech. Je to 

zčásti následek celosvětové krize, ale také to souvisí s tuzemským trhem jako takovým. 

Prostředí českého trhu je malé až omezené proto i možnosti financování průmyslových 

podniků nejsou ideální. Recese v České republice je již na ústupu a letos by se průmyslová 

produkce měla zvednout. Na růstu průmyslové produkce se tradičně nejvíce podílí výroba aut 

a strojírenský průmysl. 

 

 Průmyslové podniky by měly, podle dostupných možností, maximálně využívat 

možnosti různých forem financování popsaných v této bakalářské práci, využívat jejich 

kombinace, ale také třeba dodržovat tzv. „zlaté bilanční pravidlo“. Jako základ financování 

průmyslových podniků slouží základní kapitál. Do základního kapitálu zahrnujeme kapitálové 

fondy, bankovní úvěry i emisní půjčky. 

 

Banky i další finanční instituce se chovají velmi obezřetně, prověřují klienty velmi 

podrobně a mnohé firmy na úvěry nedosáhnou. Souvisí to s recesí i s kondicí průmyslových 

podniků. Pro dosažení bankovního úvěru, musí podniky splnit řadu podmínek bank. Banka 

hodnotí přijatelnou úroveň zajištění úvěru, hodnotí bonitu a kredibilitu klienta případně 

zajištění úvěru firemními aktivy nebo ručení třetí osobou. Obecně platí, že čím větší a 

stabilnější podnik je, tím snáze na úvěr dosáhne a získá lepší podmínky úvěru (cena úvěru, 

úroky, splatnost). Jsou však mnohé podniky, které na určitý druh bankovního úvěru 

nedosáhnou a musí využít jiné zdroje financování. Krátkodobé bankovní úvěry se zpravidla 

využívají k provoznímu financování firem. Střednědobé bankovní úvěry se využívají 

k financování trvale vázaných oběžných aktiv. Dlouhodobé bankovní úvěry podniky využívají 

k realizaci investiční obnovy a rozvoje.  

 

Emisní půjčky vznikají vydáním podnikových obligací a jejich odkoupením investory 

na kapitálových trzích. Při emisní půjčce lze získat mnohem větší zdroje financování než při 

využití bankovních úvěru při stejné době splatnosti. Bývají využívány většími podniky. 
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Obchodní úvěry vnikají v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi obchodními 

partnery. Jedná se o nejčastěji využívanou formu financování podniku, která je dostupná i pro 

menší podniky. Cena tohoto úvěru je nižší než u bankovních úvěrů i emisních půjček. 

 

Při využívání financování podniku pomocí leasingu, rozlišujeme finanční a operační 

leasing. Finančním leasing je pronájem věci, která se po skončení doby pronájmu a po 

zaplacení zůstatkové hodnoty, stává majetkem nájemce. Tento druh pronájmu je 

dlouhodobější než leasing operativní. Operativní leasingem nazýváme všechny ostatní druhy 

leasingu. Je to takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu leasingové věci dochází k 

vrácení této věci pronajímateli. Operativní leasing bývá krátkodobější než finanční leasing. 

Financování pomocí leasingu je zpravidla dostupné pro většinu firem. Cena leasingu může 

být vyšší než u bankovního úvěru, ale také nižší a výhodnější. 

 

 Forfaiting je převod střednědobých až dlouhodobých pohledávek, které vznikají při 

vývozu, eventuálně dovozu na dodavatelský úvěr. Většinou rizika plynoucí z pohledávky, při 

odkupu pohledávky přecházejí na forfaitéra. Jedná se o výhodnou možnost financování při 

obchodování se zahraničními partnery. Není však dostupný pro všechny podniky. 

 

Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly 

dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Tak jako u forfaitingu 

lze i faktoring využít při obchodování se zahraničními partnery.  

 

Průmyslové podniky nejsou v lehké situaci při financování svých aktivit. Musí 

kombinovat různé zdroje financování, které jsou pro ně dostupné. Čím větší bonita 

společnosti je, tím více možností při financování můžou kombinovat a rozvíjet podnik. 
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Seznam použitých zkratek: 

CZK – koruna česká 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

DIČ – daňové identifikační číslo 

HDP – hrubý domácí produkt 

IČ – identifikační číslo 

USD – americký dolar 


