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Abstrakt  

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil problematiku financování pracovního kapitálu  

a to především u malých a středních podniků. Toto zaměření považuji za velice zásadní, 

neboť jsem přesvědčen, že malé a střední podniky mají význam a to jak na úrovni regionu,  

tak na úrovni celostátní. Otázka pracovního kapitálu u těchto společností je často vnímána 

jako běžný atribut činnosti podniku, přičemž velice často je úloha financování pracovního 

kapitálu považována za běžnou věc, i když, dle mého názoru, jde o docela složitou 

problematiku. Právě proto si myslím, že by této problematice měla být věnována mnohem 

vyšší pozornost než dosud, je a to zejména proto, aby podniky charakteru malých a středních  

byly schopny se stále rozvíjet a vytvářet tak konkurenční prostředí velkým podnikům. 

Klíčová slova:  pracovní kapitál, malé a střední podniky, finanční krize, tolling 

 

 

 

 

Abstract  

In my thesis I decided to describe the financing of working capital, especially in small and 

medium companies. I consider this issue essential because I am certain of importance of small 

and medium companies for regional and statewide level. The question of the financing of 

working capital in case of small and medium companies is often perceived as a common 

attribute of business activity and the role of the financing of working capital is often regarded 

as a common thing, although in my opinion it is relatively complicated process. That is why I 

think there should be pay close attention to this issue, especially for small and medium 

companies to be able to develop themselves and so to make the competitive surroundings for 

big companies.      

Keywords:   working capital, small and medium companies, financial crisis, tolling 
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1 ÚVOD  

 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou financování pracovního kapitálu, a to 

zejména malých a středních podniků (dále jen MSP). Důvodem mého zaměření  

je neoddiskutovatelná skutečnost, že v množině všech firem tvoří právě MSP drtivou většinu 

a fakticky dávají příležitost k samostatné realizaci lidí-podnikatelů v produktivním procesu. 

Rovněž také společenský význam MSP je nezanedbatelný, protože lidé angažovaní 

v tomto typu firem se učí zodpovědnosti, neboť jakýkoliv omyl pro ně ve výsledku znamená 

ztrátu a mnohdy dokonce osobní neúspěch. MSP stabilizují společnost z hlediska politického, 

reprezentují místní vlastnické poměry a většinou jsou také velmi úzce provázány s daným 

regionem. Důležitým aspektem je také fakt, že efekty z podnikání zůstávají v daném regionu 

či v daném státě. Tím se MSP významným způsobem odlišují od velkých podniků, které  

ve většině případů převedou nadnárodní efekt ze svého podnikání za hranice, do sídla  

své mateřské společnosti, případně do tzv. „daňových rájů.“  Také z hlediska potenciálního 

ekonomického oživení příslušného regionu sehrávají MSP podstatnou úlohu. Kromě toho jsou 

tyto podniky mnohem méně anonymní a jejich okolí je zná, což znamená, že jsou z hlediska 

svého podnikání v jistém smyslu pod veřejnou kontrolou. 

Přes nesporný význam MSP se domnívám, že těmto podnikům není věnována dostatečná 

pozornost, a to právě z hlediska jejich kapitálového vybavení a možností získání zdrojů  

pro financování pracovního kapitálu. Není možné stavět tyto podniky pouze do pozice 

subdodavatelů velkých společností. Naopak by zde měla být snaha zajistit možnost rozvoje 

těchto firem, aby si tak mohly udržet konkurenční postavení na trhu. 

Problematika financování pracovního kapitálu by měla být řešena již ve fázi zpracování 

či předkládání podnikatelských záměrů, kdy tento aspekt bývá velmi často ze strany 

zpracovatelů podceňován. Současná nabídka produktů oficiálních finančních institucí  

či soukromých subjektů realizujících finanční činnost, vytváří dojem relativně jednoduchého 

obstarání zdrojů pro financování oběžných aktiv. Realita je ovšem jiná. Cena takových zdrojů 

zahrnující v sobě rizikovost projektu, požadavek garancí a zástavních instrumentů (v mnoha 

případech o 100 % převyšujících hodnotu poskytnutých zdrojů), nevytváří příznivé 

podnikatelské prostředí, ale ve svém důsledku může i dobrý podnikatelský záměr či podnikání 

významně omezit.  
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Ve společnosti typu MSP je pak věnována maximální pozornost zajištění finančních 

zdrojů na běžný chod firmy, tedy nákup surovin či materiálu, nákup energií a mzdy 

zaměstnanců a pochopitelně i na povinné odvody. Prakticky dojde k omezení vývojových či 

investičních aktivit, což významně ovlivňuje budoucnost takové firmy. 

Nedostupnost finančních zdrojů spolu s diktátem velkých společností (cena, platební 

podmínky, záruky, zádržné apod.) vytvoří situaci, při které taková firma začne postupně 

eliminovat úhrady svých závazků vůči státu (sociální a zdravotní pojištění, platby DPH, 

platby daně, či zálohy daně z příjmu) a v následném kroku také vůči zaměstnancům. Toto má 

pak ve svém důsledku vliv na příjmy státního rozpočtu a v konečném důsledku i na otázku 

zaměstnanosti, pokud budou tyto firmy přinuceny ukončit svou činnost. 

Proto se domnívám, že financování pracovního kapitálu firem typu MSP je vysoce 

aktuální a této problematice by se měla věnovat maximální pozornost. 
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2 PODNIKÁNÍ, PODNIK 

 

Pojem podnikání za posledních 20 let zcela zdomácněl v běžně používaném slovníku. 

K obecným rysům podnikání patří:[10] 

 cílevědomá činnost, iniciativní a kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesů, 

 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces. 

Obecně tedy můžeme říct, že podnikání charakterizujeme jako soustavnou činnost 

realizovanou podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. V této souvislosti je nutné se zmínit o právní úpravě podnikání, která  

je vymezena následujícími právními předpisy:[8] 

Zákon 513/1991 Sb. – obchodní zákoník 

Upravuje postavení podnikatelů, právní formy podnikání, obchodně závazkové vztahy. 

Definuje základní pojmy spojené s podnikáním, upravuje základní atributy společností, 

prostřednictvím kterých je realizována podnikatelská činnost, výši základního kapitálu, 

podmínky pro vznik, provoz a zánik obchodních společností. 

Zákon č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník 

Je základním právním předpisem soukromého práva. Je nutné zdůraznit, že vztah občanského 

a obchodního zákoníku je vztahem zákona obecného a zvláštního, zde má občanský zákoník 

podpůrnou úlohu. 

Zákon č. 455/1991 Sb. – o živnostenském podnikání 

Vymezuje pojem živnost, stanoví podmínky pro živnostenské oprávnění. Upravuje 

podmínky podnikání na území ČR jak tuzemců, tak i cizinců. Definuje pojem živnostenské 

kontroly a sankce za porušování zákona. 

Tyto zákony lze považovat za základní právní normy, na které následně navazuje další 

legislativa, která má souvislost s podnikatelskou činností.  
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Jedná se především o: 

 Zákon o účetnictví, 

 Zákon o daních z příjmu, 

 Zákon o rezervách, 

 Zákon o správě daní a poplatků, 

 Zákon o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon o oceňování majetku, apod. 

V souvislosti s tím musíme zmínit i další legislativu např. zákoník práce, devizový zákon, 

insolvenční zákon, zákon na ochranu spotřebitele či zákon o ochraně hospodářské soutěže. 

Pojem podnik můžeme charakterizovat jako uspořádaný celek vzniklý za účelem výkonu 

podnikatelské činnosti se vstupy a výstupy k zajištění výroby, prodeje výrobků, resp. 

poskytování služeb. Každý podnik se vyznačuje určitými obecnými cíli.  

Příkladem obecných cílů je: 

 zvýšení tržní hodnoty podniku, 

 zhodnocení vložených peněžních prostředků, 

 zvýšení tržního podílu, 

 pohlcení konkurence, 

 pokračování v rodinné tradici pro budoucí generace. 

 

2.1 Malé a střední podniky 

Ve své bakalářské práci se především soustřeďuji na malé a střední podniky, proto je dle 

mého názoru nutné se zmínit o celospolečenském významu podniků tohoto charakteru.  

Je skutečností, že pokud vezmeme v úvahu množinu všech firem, drtivě převažují v této 

množině firmy malého a středního rozsahu, a to jak z podílu na zaměstnanosti, tak z podílu 

přidané hodnoty.[11] Pro definici malého a středního podnikání použiji výklad, který je určen 

pro aplikaci přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 v podmínkách ČR a je zpracován 

MPO ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který zní:[6] 

1. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,  
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 jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 

obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně 50 zaměstnanců,  

 jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

 zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

 jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.  

Jak jsem již naznačil v úvodu své bakalářské práce, mají právě firmy charakteru malých  

a středních velký význam a to jak ekonomický, tak společenský. Je ovšem nutné se zaměřit  

na určitá omezení, které tyto podniky mají vůči velkým společnostem (podnikům):[10] 

 Menší ekonomická síla, obtížný přístup ke kapitálu a z toho plynoucí omezující možnost 

rozvojových kapacit. 

 Slabší pozice ve veřejných soutěžích o státní zakázky, zejména z důvodu profinancování 

těchto zakázek.  

 V případě tzv. vynucených velkých investic jsou apriori vyloučeny z podnikání. 

 Zaměstnávání špičkových vědců, managerů, obchodníků je prakticky nemožné z důvodu 

omezených finančních zdrojů. 

 MSP jsou označovány, jako nositelé vysokého počtu inovací; v převážné většině těchto 

inovací se jedná o inovace nižších řádů. 

 Využívání existujících dostupných znalostí nelze realizovat v plném rozsahu neboť 

dostupnost těchto informací je často zpoplatněna a tyto firmy si to nemohou dovolit. 

 Jsou výrazně ovlivněny diktátem velkých podniků (ve formě nadnárodních firem, 

obchodních řetězců), a to jak v oblasti cenové tak i ekonomické apod. 

 Objem legislativní, správní, administrativní činnosti klade na podnikatele charakteru 

malých a středních úkoly, které jsou obtížně zvladatelné a vyžadují v mnoha případech 

poradenskou činnost poskytovanou společnostmi za úplatu, která je těmito podniky jen 

obtížně akceptovatelná. 
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Obecně můžeme říct, že přínos malých a středních firem je především v jejich flexibilitě, 

tzn., že tyto firmy jsou schopny přizpůsobit se měnícím se skutečnostem a současně 

představují určitý dynamický moment, kdy tyto firmy stojí jako protipól monopolům resp. 

velkým podnikům.  Důvody, proč tomu tak je, jsou následující:[10] 

 Dosahují konkurenční ceny i při výrobách v malých sériích. 

 Citlivěji reagují na potřeby trhu a změny ekonomických podmínek – nemají tak výraznou 

ekonomickou a výrobní setrvačnost jako výrobní podniky. 

 Kapitálová náročnost na jedno pracovní místo je ve většině případů mnohem nižší  

ve srovnání s velkým podnikem. 

 

2.2 Pracovní kapitál 

V úvodu své práce jsem zmínil pojmy jako malé a střední podniky, pracovní kapitál 

podniku, financování pracovního kapitálu atd. V následujících částech práce se těmto pojmům 

budu věnovat obšírněji. 

Jakákoli činnost podniku má dvě stránky, a to věcnou (hmotnou, majetkovou) a peněžní 

(finanční). Věcná stránka činnosti podniku zahrnuje tok statků (surovin, materiálu, strojů, 

hotových výrobků) a můžeme ji rozdělit na tři základní aktivity: zásobování, výrobu a prodej 

(to platí zcela pouze pro výrobní podnik). Všechny tři aktivity musí být zabezpečeny 

finančními zdroji (penězi). Peněžní tok má formu plateb, buď příjmů, nebo výdajů. Tok peněz 

má obrácený směr než tok statků: zásobování i výroba jsou spojeny s výdaji peněz, zatímco 

prodej je spojen s příjmy peněz. Vyjma těchto základních toků plateb, které jsou spojeny se 

zásobováním, výrobou a prodejem, známe také další finanční toky, jež jsou spojené 

s rozdělováním zisku (vyplácení dividend), výzkumem, vývojem, technickým rozvojem, 

investicemi aj. Obě stránky, věcná i finanční, musí být v souladu, jednak aby mohly být 

získány věcné statky (pokud samy nejsou přímým vkladem – např. pozemky, budovy, 

zařízení) a také aby mohly probíhat veškeré činnosti podniku, a obě stránky musí být zajištěny 

finančně.[6] 

Vezměme v úvahu běžné financování provozu podniku krátkodobého charakteru, jež se 

týká zejména řízení vzájemných vztahů mezi oběžnými aktivy a krátkodobými zdroji 

financování. Samotná činnost podniku zadržuje jistou část finančních prostředků. V rámci 

procesu výroby dochází nejprve k nákupu materiálu, poté je materiál zpracováván, je 



8 

 

zhotoven výrobek, ten je pak předán na sklad hotových výrobků, pokračuje se expedicí  

a realizací platby, přičemž platba může být realizována buď promptně, a pokud tomu tak není, 

vznikne pohledávka a nakonec dorazí peníze na účet. V intervalu mezi nakoupením materiálu 

a získáním peněz za prodej výrobku je část peněz podnikatele vázána ve formě zásob 

(materiál, zboží, rozpracovaná výroba, hotové výrobky a pohledávky) a podnikatel tuto část 

finančních prostředků nemůže použít. 

Podnikovému koloběhu, v němž se peníze přeměňují v materiál, zásoby, hotové výrobky, 

které se následně mění ve větší peníze, se říká hotovostní nebo někdy také obratový cyklus. 

Hotovostní cyklus peněz nám říká, kolik musíme a na jakou dobu investovat do výroby, 

aby bylo možno realizovat zakázku. Za předpokladu, že se tento problém bude řešit na úrovni 

celého podniku a krátkodobé provozní stability daného podniku, můžeme mluvit o řízení 

pracovního kapitálu. Pod krátkodobou provozní stabilitou není myšleno období v trvání 

několika dní nebo týdnů, ale spíše měsíců a let. Toto omezení vyplývá z nových investičních 

příležitostí.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Hotovostní cyklus[5] 

Obratový cyklus podniku (OCP) se obecně stanoví jako:[5] 

OCP = doba vázanosti zásob + doba inkasa pohledávek – doba splatnosti krátkodobých 

závazků               (1) 

Platí přímá úměra, že čím je delší obratový cyklus, tím je větší potřeba peněz k hrazení 

výdajů po jeho dobu. Je tedy patrná snaha o zkrácení obratového cyklu, aby tak bylo možné 

snížit používané prostředky. Nezbytné prostředky, které musí pokrýt průměrné denní výdaje 

po celou dobu trvání cyklu, lze vypočítat jako:  

            potřebné prostředky navíc = OCP x průměrné denní výdaje,                          (2)    

kde v případě, že podnikatel není schopen odhadnout průměrné denní výdaje, je můžeme 

stanovit: celkové roční výdaje/360[5].   

Hotovost Zásoby 

materiálu 

Zásoby 

nedokončené 
výroby 

Zásoby 

výrobků 

Pohledávky 
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Všechny položky, které zahrnuje hotovostní cyklus, náleží do pracovního kapitálu. Tento  

bývá uváděn v několika variacích (Tab. 1): 

Tab. 1 – Pracovní kapitál[5] 

Česky Anglicky Zkratka Výpočet Význam 

Pracovní kapitál Working Capital WC Oběžná aktiva Majetek potřebný pro 

provoz podniku 

Čistý pracovní 

kapitál 

Net Working 

Capital 

NWC Oběžná aktiva – 

krátkodobé 

závazky 

Oběžný majetek, který 

není pokryt 

z krátkodobých zdrojů 

Nefinanční 

pracovní kapitál 

Noncash 

Working Capital 

NCWC Zásoby + 

pohledávky 

Nefinanční majetek 

potřebný pro provoz 

 

Část názvu „pracovní“ říká, že kapitál neustále pracuje a obíhá. Z hlediska finančního 

řízení běžného provozu podniku má největší význam práce s čistým pracovním kapitálem. 

Toto je důležité mít na paměti, neboť celá řada firem s tímto pojmem pracuje nesprávně, když 

hovoří o pracovním kapitálu, ale při tom má na mysli právě čistý pracovní kapitál.[3],[4] 

čistý pracovní kapitál (NWC) = oběžná aktiva – krátkodobé závazky                                   (3) 

Pokud bychom vycházeli z rozvahy, bylo by možné provést výpočet také následovně: 

čistý pracovní kapitál (NWC) = dlouhodobý kapitál – dlouhodobý majetek                         (4) 

V ideálním případě nedochází k naprosté minimalizaci pracovního kapitálu, ale dochází 

k minimalizaci, při níž bude výše jednotlivých položek oběžných aktiv tak přiměřená,  

že nebude docházet k narušení plynulosti základních funkcí podniku. Zároveň také bude 

přiměřeně stabilní výše pracovního kapitálu.[5] 

 

2.3 Zásoby 

Zásoby a také jejich nezbytnou výši ovlivňuje jednak typ podniku, ale také odvětví, 

v němž se daný podnik pohybuje. 

Zásoby je možné rozdělit na tři velké skupiny, a to na:[6] 

 zásoby materiálů a surovin, 
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 zásoby rozpracované výroby (polotovary a nedokončené výrobky), 

 zásoby hotových výrobků (zásoby, zboží). 

Zatímco ve výrobách, které jsou technologicky náročné, můžeme pozorovat velký stupeň 

rozpracovanosti a podstatná část zásob je tvořena zásobami nedokončené výroby, v případě 

obchodních podniků je velké množství zásob tvořeno výrobky a pouze malé množství zásob 

tvoří materiál. Zásoby nedokončené výroby v obchodních podnicích pak zcela chybí.  

Důvody, pro něž podnik pořizuje zásoby, jsou zejména tyto: 

 zajištění požadavků zákazníků, 

 zajištění termínu a objemů dodávek sjednaných v kupních smlouvách s odběrateli, 

 minimalizace ztrát vzniklých v důsledku přerušení dodávek plánovaných vstupů. 

Při řízení zásob ale vzniká antagonistické působené zájmů, protože vysoký stav zásob 

umožňuje plynulý výrobní cyklus a snižuje rentabilitu podnikání a opačně. Smyslem řízení 

zásob je tím pádem minimalizace nákladů na existenci těchto zásob a rovněž také zajištění 

plynulosti výrobního procesu. Existence zásob v okamžiku, kdy pro tyto není uplatnění, totiž 

znamená zbytečné vynaložení hmotných, lidských a finančních prostředků a opačně neexistují 

zásoby v momentě, kdy je na nich závislá výroba a dodávka pro zákazníka, což ve svém 

důsledku znamená jak okamžitou finanční ztrátu, ale často také ztrátu zákazníka, ztrátu dobré 

pověsti podniku. To pochopitelně způsobuje dlouhodobou újmu.[6] 

Ve vztahu k řízení zásob lze definovat tato pojmy:[6] 

Maximální zásoba 

Jedná se o nejvyšší stav zásob v okamžiku přijetí nové dodávky. 

Minimální zásoba 

V tomto případě jde o nejnižší stav zásob před přijetím nové dodávky. 

Běžná zásoba 

Je to zásoba, která se spotřebovává a postupně se snižuje v období mezi dvěma dodávkami. 

Pojistná zásoba 

Ta představuje poměrně stálou část zásob, která slouží pro krytí odchylek ve spotřebě a také 

odchylek v cyklu a objemu dodávek. 

Technologická zásoba 

Tato zásoba je podstatnou součástí zásob, které slouží např. k technologicky nutnému zrání, 

sušení, homogenizaci, řízenému stárnutí (odlitky). 
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2.4 Pohledávky 

Lze říct, že pohledávky vzniknou po dodání zboží, a to v případě, že odběratel převezme 

zboží, nicméně smluvně je mu umožněno dané zboží bez případných sankcí zaplatit s určitým 

odkladem (tzv. doba splatnosti). Podnik by sice mohl vyvíjet snahu o minimalizaci 

pohledávek a mohl by žádat platbu za dodané zboží buď přímo v momentě dodání, nebo 

alespoň ve velice krátké lhůtě. Nicméně podnik musí velice dobře zvážit, zda by takový 

požadavek nebyl kontraproduktivní v tom smyslu, že by jeho odběratelé mohli dát přednost 

jinému dodavateli, jenž by jim poskytl lepší platební podmínky.  

Výše uvedená modelová situace ovšem není jedinou možností vzniku pohledávky 

podniku. Podnik si také může u svého dodavatele objednat zakázku, přičemž dodavatel 

požaduje zálohu předem. Jelikož je záloha ve fázi, kdy zboží nebylo vyrobeno ani nedošlo 

k předání, stává se tak záloha de facto pohledávkou k dodavateli. 

Obchodní případ je zakončen inkasováním peněžních prostředků na účet, anebo  

do pokladny daného podniku. Pohledávky můžeme označit jako práva podniku, která podnik 

má vůči jiným subjektům, na příjem peněžních prostředků, popř. na věcná plnění. Pohledávky 

jsou druhou nejlikvidnější částí podnikového majetku, ihned po krátkodobém finančním 

majetku. Nejčastějším důvodem vzniku pohledávky podniku je obchodní styk. Obecně lze 

říct, že hodnotu pohledávek je žádoucí minimalizovat. Nicméně je nezbytné přihlédnout  

ke vztahům se zákazníky. 

Pro účely řízení lze pohledávky rozdělit do skupin podle různých hledisek, jako např.:[6] 

 rizikovost odběratelů, 

 doba splatnosti (do lhůty, po lhůtě), 

 sídlo odběratelů (tuzemské, zahraniční), 

 měna, v níž je pohledávka denominována (např. CZK, EUR, USD atd.) 

 pravidelnost vzniku obchodního případu (pravidelný, nepravidelný). 

 

2.5 Krátkodobý finanční majetek 

Hlavním důvodem držby krátkodobého finančního majetku je nutnost určité pojistky.  

Ta je připravena v záloze pro krytí neočekávaných a náhlých výdajů a stejně tak slouží 

k hrazení běžných závazků za předpokladu, že dojde k selhání toku očekávaných příjmů.  
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Krátkodobým finančním majetkem se rozumí majetek, který je typický svou vysokou 

likvidností, okamžitou obchodovatelností a také splatností (držbou) do jednoho roku. 

Patří sem:[6] 

 hotovost (peníze, šeky), 

 ceniny (kolky, stravenky, poštovní známky), 

 vkladové účty (účty v bankách), 

 majetkové cenné papíry (podílové listy splatné do jednoho roku, cizí i vlastní akcie), 

 dlužné cenné papíry (cizí i vlastní dluhopisy, směnky pořízené za účelem obchodování, 

pokladniční poukázky). 

 

2.6 Přístupy k financování pracovního kapitálu 

Při financování podnikového majetku, resp. v rámci bazálních doporučení jak tento 

majetek financovat, je možné vycházet především z časového souladu majetku a zdrojů. 

Můžeme tak rozlišit tři přístupy financování. Tyto přístupy se odráží také ve financování 

pracovního kapitálu. 

1. Agresivní financování  

Pracovní kapitál je financován pouze prostřednictvím krátkodobých zdrojů. Těch je více, 

než je oběžného majetku a čistý pracovní kapitál, tj. oběžná aktiva – krátkodobé závazky, 

je záporný. Tento typ financování může představovat nebezpečí. 

2. Konzervativní financování  

Pracovní kapitál je financován krátkodobými zdroji, ovšem pouze z malé části. 

Krátkodobých zdrojů je v tomto případě méně, než je oběžného majetku a čistý pracovní 

kapitál, tj. oběžná aktiva – krátkodobé závazky, je kladný. Výhodou tohoto druhu 

financování je menší rizikovost, avšak na druhé straně jde o dražší způsob financování. 

3. Umírněné financování 

Pracovní kapitál je financován krátkodobými zdroji, přičemž velikost obou složek je 

v dlouhodobém horizontu v souladu. Krátkodobé zdroje jsou v tomto případě ve stejné 

výši jako oběžný majetek a čistý pracovní kapitál je roven nule. V teoretické rovině se 

jedná o ideální typ financování. Tomuto typu financování se také říká koncept nulového 

pracovního kapitálu. 
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Charakteristiku agresivního i konzervativního způsobu financování ukazuje následující 

tabulka č. 2: 

Tab.2 – Charakteristika financování pracovního kapitálu[5] 

Charakteristika 
Typ řízení oběžných aktiv a pasiv 

AGRESIVNÍ KONZERVATIVNÍ 

Úroveň oběžných aktiv Nízká Relativně vysoká 

Doba hotovostního 

cyklu 
Krátká Dlouhá 

Náklady a výnosy 

z oběžných aktiv 

Nižší náklady a vyšší výnosy 

→vyšší zisky 

Vyšší náklady a nižší výnosy → 

nižší zisky 

Úroveň krátkodobých 

pasiv 
Relativně vysoká Relativně nízká 

Riziko a výnos 
Strategie s vyšším rizikem a 

požadovanou výnosností 

Strategie s nižším rizikem a 

požadovaným výnosem 

 

Praxe se ovšem od teorie poněkud liší. Čistý pracovní kapitál by měl být mírně kladný. 

To umožní eliminaci rizika krátkodobých výkyvů. I podnik, který je úspěšný se může během 

fáze růstu dostat do situace, v níž se výrobky při zavádění neprodávají tak rychle, jak by bylo 

potřeba, zásoby se hromadí, a tedy narůstají a doby splatnosti se prodlužují, což je způsobeno 

benevolencí podniku, který chce získat nové zákazníky. Podnik se tak může dostat do dočasné 

neschopnosti splácet krátkodobé závazky a v takové situaci je pochopitelně velmi obtížné 

získat nové věřitele.[6] 

Alternativy, jimiž je možné optimalizovat pracovní kapitál, jsou provázány s pozicí 

podniku v odvětví a také jeho silou při vyjednávání s dodavateli a odběrateli. O mnoho 

dostupnější jsou pro větší stabilní podnik levnější zdroje krátkodobého kapitálu, což také 

představuje nižší riziko pro věřitele. Takový podnik, resp. jeho stabilitu zásadním způsobem 

neohrozí ani nezaplacená pohledávka ani krátký výpadek v zásobování. Oba zmíněné faktory 

ovšem mohou ohrozit menší podnik. Z tohoto důvodu mají menší podniky poměrně vyšší jak 

pracovní, tak také čistý pracovní kapitál.    
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3 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ SITUACE A JEJÍ VLIV  

NA PODNIKATELSTKÉ PROSTŘEDÍ 

 

Česká republika je součástí eurozóny a tedy můžeme konstatovat, že makroekonomické 

problémy se dotýkají i České republiky a tato rozhodně nebude vůči těmto vlivům imunní. 

Když budeme vycházet z makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2013  

a další období lze považovat za nejvýznamnější riziko zhoršující se ekonomickou situaci 

v problémových zemích (Španělsko, Řecko, Itálie, Kypr apod.) a hrozbu přelití recese 

z jižního křídla eurozóny do zemí hlavních obchodní partnerů ČR. Za nejvýznamnější vnitřní 

riziko v české ekonomice lze považovat velmi nízkou úroveň důvěry spotřebitelů a současně i 

řady segmentů podnikatelského sektoru v další ekonomický vývoj, který by naznačoval byť 

jen malý, ale přesto pozitivní růst. 

Předpokládaný pokles HDP v ČR za rok 2012 (Obr. 2) rozhodně nenaznačuje, že by 

především v roce 2013 a v dalších letech mělo dojít k významnému zlomu a nastartování 

ekonomiky a to především s ohledem na malé a střední podniky.  

 

Obr. 2 – Hrubý domácí produkt[12] 

Od přelomu let 2008 a 2009 se česká ekonomika v rámci ekonomického cyklu pohybuje 

v oblasti záporné produkční mezery, která se průběžně prohlubuje. Negativní je rovněž 

propad investiční aktivity, který vedl ke snížení příspěvku zásoby kapitálu, který zůstává stále 
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poměrně nízký. Tyto makroekonomické vlivy způsobily, že česká ekonomika se prakticky po 

celý rok 2012 nacházela v recesi, kdy tuto recesi v nejvyšší míře pocítil segment stavebnictví. 

Současně s tím i strojírenská výroba a hutnictví.  

V této chvíli se nezmiňuji o oblasti služeb, která prakticky měla stagnující charakter. 

Z hlediska zaměření mé bakalářské práce předpokládám, že většina firem charakteru 

malých a středních podniků patří do sektoru stavebnictví, resp. lehkého strojírenství a z tohoto 

důvodu jsem se zaměřil právě na tyto oblasti, přičemž oblast stavebnictví považuji  

za stěžejní. Sektor stavebnictví se v roce 2012 propadl o 9 %, přičemž dle vyjádření 

odborných institucí a zástupců firem nelze očekávat růst v roce 2013, ale v nejlepším případě 

pouze stagnaci, resp. ještě mírný propad. Jedná se především o úbytek zakázek z důvodu 

snížené poptávky a to jak ze strany veřejného, tak ze strany soukromého sektoru. Existují 

záměry v oblasti dopravní infrastruktury, ale ani tady nelze očekávat razantní oživení a tedy 

určité množství veřejných zakázek tak, jak tomu bylo v předešlých letech.[12] 

V souvislosti se zadáním bakalářské práce je nutné se zmínit o bankovním sektoru ČR. 

Obecně můžeme říct, že ve finančním sektoru panuje nedůvěra a preference likvidity, které se 

následně odrážejí v možnosti angažovanosti bank především u malých a středních podniků. 

Bankovní trh ČR je prakticky plně v rukou zahraničních bankovních ústavů, přičemž některé 

z nich krize z minulých let zasáhla velmi citelně a proto ve svých strategických plánech  

a záměrech realizují opatření u svých dceřiných společností v ČR, tak aby bylo dosaženo 

zmírnění dopadů krize u mateřských společností. 

Rozhodujícím zdrojem financování českých podniků je bankovní sektor, který v současné 

době prochází složitým obdobím, což se projevuje v požadavcích kvalitního zajištění jejich 

úvěrové angažovanosti. To pak následně znesnadňuje přístup především malých a středních 

podniků k finančním zdrojům, zejména na financování pracovního kapitálu. 

Tato situace vytváří následně úplně jiný pohled na financování pracovního kapitálu, kdy 

firmy charakteru malých a středních podniků budou muset pro financování svých současných 

i budoucích potřeb pracovního kapitálu hledat alternativní finanční zdroje. A tak, jak se 

zmiňuji v následujících kapitolách, v těch alternativních finančních zdrojích může být metoda 

tollingu a nebo např. již tolik diskutovaný rizikový kapitál. 
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4 ROLE STÁTU PŘI PODPOŘE PODNIKÁNÍ MALÝCH  

A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

 

Vláda České republiky prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořila řadu 

institucí, jejichž úlohou je poskytování podpory podnikání především malým a středním 

podnikům. Souběžně z úrovně Ministerstva pro místní rozvoj jsou vyhlašovány programy 

určené příslušným regionům včetně programů týkajících se přeshraniční spolupráce. 

Z hlediska původu lze tyto subjekty rozdělit na:[10] 

 vládní organizace; 

 nevládní organizace na bázi zpravidla neziskových organizací; 

 podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky. 

 

4.1 Vládní organizace 

CZECH Invest – organizace zřízená MPO. Účelem jejího působení je podpora 

restrukturalizace průmyslu ČR. V rámci podpory malého a středního podnikání se zaměřuje 

na podnikatelské prostředí, navrhování legislativních změn, spolupráce s podnikatelskými 

institucemi, konzultační činnost se zahraničními experty apod. Tato organizace sehrává i 

významnou úlohu v souvislosti s projekty, které jsou finančně zajišťovány z dotací EU.  

CZECH Trade – organizace zřízená MPO. Hlavním úkolem této organizace je podpora 

obchodu. Tato podpora je realizována ve smyslu prosazování a upevňování pozic tuzemských 

firem na zahraničních trzích. Tato organizace se zaměřuje na získávání informací  

o zahraničních trzích, legislativních podmínkách v zahraničí a s tím související služby 

zahraničních kanceláří této organizace v rámci podpory exportní činnosti. 

Regionální  poradenská a informační centra a Podnikatelská a inovační centra 

(RPIC a BIC) – tato centra poskytují malým a středním firmám konzultace a služby 

podnikatelského poradenství, pomoc při zpracování projektů, zprostředkování finančních 

zdrojů, poskytují informace o programových podporách v příslušných regionech. Rovněž se 

zaměřují na transfer technologií ze zahraničí a na realizaci výsledků výzkumu a vývoje. Mají 
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vazbu na vysoké školy a na velké průmyslové firmy. Důležitým aspektem v rámci jejich 

činnosti je, že jejich činnost zejména poskytování poradenských služeb je dotována  

ze státního rozpočtu a tedy ceny za takovouto činnost jsou pro malé a střední podniky 

příznivější než při využívání soukromých poradenských služeb. 

Národní vzdělávací fond (NVF) – nezisková organizace založená Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR. Ve své činnosti se především zaměřuje na zaměstnanost a sociální 

rozvoj. Cílem je zvyšování kvality a efektivnosti lidských zdrojů, zkvalitňování přípravy 

manažerů a rozvoj celoživotního vzdělávání.  

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) – příspěvková organizace zřízená 

MMR. Ve své činnosti se zaměřuje na realizaci regionální politiky, např. v přeshraniční 

spolupráci v rámci programu a projektu Evropské unie. Rovněž zabezpečuje provoz 

regionálních informačních systémů. 

 

4.2 Nevládní organizace 

Hospodářská komora – je členěna následujícím způsobem:[10] 

 regionálně, 

 oborově – profesní společenstva, svazy, asociace. 

Hospodářská komora slouží jako poskytovatel odborných informačních služeb pro své členy  

a současně vytváří diskusní fórum, kde lze uplatňovat vliv a zájem jednotlivých členů.  

Agrární komora – své aktivity realizuje v oblasti lesnictví, zemědělství a potravinářství. 

Prakticky se jedná o plnění obdobných funkcí jako v případě hospodářské komory, úlohou 

navíc oproti hospodářské komoře je, že vydává stanoviska, týkající se problematiky ochrany 

trhu se zemědělskými produkty a potravinami. 

Mimo tyto instituce, které jsou zřízeny ze zákona a splňují úlohu pomoci podnikatelům 

prosazovat jejich zájmy před státními orgány. Existují další instituce, které mají formu 

otevřených zájmových sdružení reprezentujících zájmové svazy asociace, unie či společnosti. 

Jedná se především o:[10] 

 Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu, 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
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 Asociace malých a středních podnikatelů ČR, 

 Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, 

 Unie malých a středních podniků ČR, 

 Asociace inovačních podnikání ČR, 

 Společnost vědeckotechnických parků ČR, 

 Centrum pro evropskou integraci. 

Zvláštní úlohu sehrávají instituce, jež jsou zpravidla zřizovány jednotlivými městy či 

kraji, které v nich vidí potenciál pro rozvoj svého regionu zvýšení zaměstnanosti a jejich 

hlavním cílem je převádět teoretické poznatky do praxe. Na jejich činnost je napojena řada 

privátních subjektů, které mají na starosti provoz těchto institucí nebo v jejich rámci poskytují 

určitý druh služeb (zejména poradenství).  

Jedná se především o: 

 Podnikatelské inkubátory – jsou určeny pro začínající podnikatele, kterým poskytují 

řadu zvýhodněných služeb. Obvykle mezi ně patří: 

 Zvýhodněné nájemné, 

 Poskytnutí základního vybavení, 

 Konzultační a poradenské služby, 

 Školení a vzdělávací akce, 

 Zprostředkování obchodních kontaktů. 

Důležitým aspektem je, že využívat tyto možnosti v inkubátorech mohou firmy jen po 

určitou omezenou dobu, tato doba obvykle obnáší 3 roky. 

 Vědeckotechnické parky – jejich fungování se řídí podobnými principy jako 

podnikatelské inkubátory, ale jejich zaměření je určeno pro již zaběhlé a fungující firmy. 

Podmínky již nejsou tak lukrativní jako pro začínající firmy, ale i tak lze zde požívat 

výhod jako je např. přístup k vědeckému zázemí nebo odbornému poradenství. 

Lze tedy konstatovat, že v rámci legislativy ČR existují instituce, které prakticky realizují 

podporu malého a středního podnikání. V souvislosti s těmito institucemi musíme rovněž 

zmínit i instituce a programy, které  malé a střední podnikání podporují finančně. 
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4.3 Finanční instituce pro podporu podnikání  

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) – od roku 2013 je tato 

banka plně vlastněna státem (do roku 2013 byli akcionářem této banky i Komerční banka, 

a.s., Česká spořitelna a.s., a Československá obchodní banka, a.s.). Banka poskytuje podporu 

především formou záruk za úvěry s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních 

fondů a krajů. Firmy, které využívají těchto možností, získávají zdroje od komerčních 

finančních institucí, a když jejich vlastní majetek není dostatečný k zajištění tohoto úvěru, je 

využita záruka této výše zmíněné instituce. Pozitivní je, že za určitých podmínek lze 

dosáhnout i střednědobého posílení kapitálového vybavení bez ztráty kontroly nad svojí 

činností – tzv. podřízené úvěry. 

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) – státní bankovní instituce, určená především pro 

podporu vývozu a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů, resp. dalších služeb 

spojených s vývozem. Pozitivní je, že produkty České exportní banky mohou mít charakter 

středně a dlouhodobého financování. Problémem ovšem je, že firmy, zajímající se o takový 

druh financování musí předložit tzv. bezdlužnost, tedy řádné placení daní a odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění, hodnota exportu z daného projektu musí mít ze 60 % původ 

v tuzemsku a současně tento obchod musí být pojištěn Exportní garanční a pojišťovací 

společností. 

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) – součást státní podpory exportu. 

Jedná se o pojišťování vývozních úvěrů, zejména proti teritoriálním a komerčním rizikům 

spojených s vývozem zboží a služeb z ČR. Lze využít i pojištění tuzemských pohledávek 

proti krátkodobým komerčním rizikům, např. nezaplacení v důsledku platební neschopnosti. 

Ovšem je nutno podotknout, že toto pojištění je vyjmuto z podpory státu. 

 

4.3.1 Fondy EU 

Do roku 2013 je politika Evropské unie v oblasti malého a středního podnikání 

realizována třemi typy nástrojů. Jde o finanční prostředky z:[10] 

 Fondu soudržnosti – priorita dopravní sítě, životní prostřední, 

 Evropského fondu regionálního rozvoje – udržitelnost zaměstnanosti, regionální a místní 

rozvoj, 
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 Evropského sociálního fondu – zvyšování počtu pracovních míst a jejich kvality, přístup 

znevýhodněných osob k zaměstnání. 

V rámci finančních nástrojů EU jsou důležitým aspektem tzv. operační programy. 

V rámci těchto operačních programů dochází k využívání fondů Evropské unie a tyto 

programy rovněž podporují státní rozpočet ČR.  

Dle mého názoru a zaměření mého studia pokládám za nejdůležitější Operační program  

a inovace. Tento program se vztahuje na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy a je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vychází ze strategického cíle 

národního rozvojového plánu ČR 2007–2013 „Konkurenceschopná česká ekonomika“. 

Cílem operačního programu je zvýšit konkurenceschopnost České republiky a maximálně 

přiblížit inovační výkon sektoru obchodu a služeb na úroveň Evropské unie. Jak jsem se již 

zmínil, velkou úlohu v tomto operačním programu sehrává agentura Czech Invest, především 

s administrací žádostí, vyhodnocováním projektů a realizací podpor v rámci tohoto 

operačního programu.  

V rámci OPPI  jsou stanoveny prioritní osy, které reprezentují určitý druh podpory. Jedná 

se o tyto prioritní osy:[12] 

1. Vznik firem. 

2. Rozvoj firem. 

3. Efektivní energie. 

4. Inovace. 

5. Prostředí pro podnikání a inovace. 

6. Služby pro rozvoj podnikání. 

7. Technická pomoc. 

Tyto prioritní osy prakticky prezentují zaměření operačního programu na firmy 

charakteru malých a středních a lze konstatovat, že od vzniku firmy až po její další rozvoj. 

Samozřejmě vzniká otázka, zda tato podpora je dostatečná nebo by měla být vyšší. Pokud se 

budeme dívat na tuto problematiku právě z pozice financování pracovního kapitálu tak se nám 

v této podpoře bude tento objem podpory zdát nízký. Svoji úlohu zde samozřejmě bude 

splňovat Česká exportní banka a Českomoravská a záruční společnost, ale většina podpory 

směřuje do oblasti poradenství, analýz, informací, zprostředkování kontaktů apod. V reálném 

životě firmy toto může být překážkou pro její působení a konkurenceschopné postavení na 

trhu, vzhledem k řešení problémů, které mají prioritní charakter. 
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5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

 

Obecně můžeme říct, že podnik při financování pracovního kapitálu využívá finanční 

zdroje vlastní a cizí. V praxi se jedná o především o kombinaci využití těchto zdrojů, a to 

v různém poměru. Tento poměr je dán typem podniku, odvětvím, ve kterém se podnik 

pohybuje, dále zda se jedná o obchodní činnost, nebo technologicky náročnou výrobu. 

I. Zdroje vlastní: 

 vlastní kapitál, 

 kapitálové fondy, 

 hospodářský výsledek (účetního období i nerozdělený minulých let), 

 rezervy. 

II. Zdroje cizí: 

 úvěry, 

 závazky, 

 půjčky, finanční výpomoci, 

 tolling. 

Krátce se zmíním o jednotlivých zdrojích a možnostech jejich využívání, které mají právě 

malé a střední podniky. 

Ad I.  

Vlastní zdroje, zejména pak vlastní kapitál a kapitálové fondy jsou soukromé zdroje 

vlastníků a jejich velikost tedy závisí na finančních možnostech vlastníků. Využít lze tyto 

zdroje pouze do určité míry, vzhledem k tomu, že v podniku není financována jen oblast 

pracovního kapitálu, tedy oběžných aktiv, ale i oblast stálých aktiv za předpokladu, že tato 

oblast není v plném rozsahu dlouhodobými cizími zdroji, zejména dlouhodobými úvěry. 

V této souvislosti je na místě připomenout tzv. „zlaté bilanční pravidlo“.[7] 

Hospodářský výsledek lze použít jako zdroj financování pracovního kapitálu, ale jeho 

výše v převážné většině podniků patřících do kategorie malých a středních není z hlediska 

jeho vytvořené hodnoty zásadní možností pro realizaci financování. To přímo souvisí 



22 

 

s dosahovanou rentabilitou vztaženou např. k tržbám, kdy tyto podniky zejména z důvodu 

realizace kontraktů (zakázek) akceptují podmínky (např. cena dodávky) až na hranici 

únosnosti a dosažení kladné rentability vůbec. 

Rezervy jako nástroj k financování pracovního kapitálu využít jistě lze. Ovšem v tomto 

případě je nezbytné si uvědomit, že rezerva musela být v předcházejícím období vytvořena. 

To znamená, že podnik byl v takové situaci, že si mohl tvorbu takové rezervy dovolit. Dále je 

důležité, že se jedná o rezervu „nedaňovou“, tedy i tento aspekt má z hlediska užití svůj 

význam. Tvorba „daňové“ rezervy má svá pravidla (viz. Zákon o dani z příjmu), zejména pak 

účel užití a doby vytváření. 

Můžeme tedy konstatovat, že vlastní zdroje jsou možností financování pracovního 

kapitálu. Podniky tuto možnost využívají ale jenom do určité míry, především z pohledu 

finančního zajištění dalších oblastí činnosti podniku. Jak již bylo dříve řečeno, jedná se hlavně 

o oblast financování stálých aktiv, kdy jejich pořízení nelze vždy realizovat pomocí úvěru 

nebo leasingu.  

Samostatnou oblastí činnosti podniku je pak výzkum a vývoj nebo inovační činnost. Tato 

oblast je pak v malých a středních podnicích významně omezována, protože by musela být 

financována z vlastních zdrojů a ty jsou v převážné míře u těchto podniků nedostačující. 

Ad II. 

Financování pracovního kapitálu bankovním úvěrem je nejběžnějším způsobem 

financování. Tyto úvěry můžeme z hlediska doby splatnosti členit na: 

 krátkodobé – splatnost do 1 roku, 

 střednědobé – splatnost 2-3 roky, 

 dlouhodobé – splatnost 5 a více let. 

 

5.1 Krátkodobý úvěr 

Krátkodobý úvěr je běžně užívaný užívaným nástrojem k financování pracovního 

kapitálu. Tento typ úvěrů se nejčastěji používá v těchto formách: 

 krátkodobý úvěr na pohledávky, 

 kontokorentní úvěr, 

 projektové financování. 
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5.1.1 Krátkodobý úvěr na pohledávky 

V převážné míře se jedná o sjednání tzv. úvěrového rámce, kterým se financují 

pohledávky za odběrateli do doby splatnosti. V praxi to funguje tak, že bance jsou předloženy 

pohledávky, na které je z úvěrového rámce čerpán úvěr ve výši 70–80% jejich nominální 

hodnoty. Následně tato pohledávka slouží jako zástavní instrument příslušné bance.  

Ve většině případů se jedná o tzv. provozní revolvingový úvěr, který může být na základě 

dohody opakovaně čerpán. 

Výhody: 

 rychlost vyřízení a možnost čerpání po předání příslušných podkladů. Předpokládá se 

ovšem „zdravá“ společnost, která má pouze finanční potíže, ale nenachází se v krizové 

situaci, 

 úvěr lze opakovaně realizovat. 

Nevýhody: 

 banka poskytující úvěr trvá na platebním styku pouze u této banky, 

 požadavek periodického reportingu, 

 požadavek dalších zajišťujících instrumentů.  

Tento požadavek je velmi důležitý pro možnost realizace úvěru tohoto typu. Většinou 

není dostačující samotná pohledávka, i když na ni není poskytnut úvěr ve 100 % nominální 

hodnoty, ale požaduje se až dvojnásobná hodnota pohledávek jako zajištění proti čerpání 

z dlouhodobého úvěrového rámce. 

Jako další zástavní instrumenty se používá: 

 směnka za společnost avalovaná společníky v případě společnosti s ručením omezením, 

fyzickými osobami v případě členů představenstva akciové společnosti, 

 podřízení závazku společnosti vůči společníkům do doby splatnosti úvěru. 

Poznámka: 

Samozřejmě existují i další zástavní instrumenty jako např. notářský zápis o přímé 

vykonatelnosti, zástava movitým i nemovitým majetkem apod. Důležité je ovšem brát 

v úvahu, že podniky malé a střední většinou nedisponují velkým množstvím majetku nebo 
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tento mají pořízený např. na leasing a nemohou ho tedy využít jako zástavní instrument.  

Pak závazek vyplývající ze směnky prakticky vylučuje možnost zavazovat se (myšleno jako 

zástava) v jiných případech obchodního typu: 

 záruka za dokončení díla, 

 záruka za zádržné apod. 

  

5.1.2 Krátkodobý úvěr – kontokorentní úvěr 

V praxi je to nejčastější způsob financování pracovního kapitálu. Jedná se o formu úvěru, 

kdy banka umožní klientovi tzv. čerpání z účtu do mínusu. Tento způsob financování je 

využíván především u malých a středních podniků a tyto využívaní tímto způsobem 

poskytnuté finanční zdroje z velké většiny k profinancování zásob. 

Výhody: 

 Rychlost realizace. 

 Finanční institucí nejsou vyžadovány zásadní zajišťující instrumenty. 

Nevýhody: 

 Poskytnutý kontokorentní úvěr je v převážné míře ve výši trojnásobku měsíčního příjmu 

na příslušný účet podniku. Je to tedy zdroj, který sice pomůže řešit situaci ve financování 

pracovního kapitálu, ale rozhodně nelze tímto způsobem financování plně zajistit. 

 Pro stanovení výše čerpání „do mínusu“ je nutný dostatečný příjem na účet v průběhu 

činnosti podniku. Problémem pak je, když příjmy nejsou alespoň přibližně rovnoměrné. 

V tom případě dochází k výkyvům, např. vzhledem k charakteru výroby (výrobní cyklus). 

 Platební styk u úvěr poskytující banky. 

 Požadavek dalších zajišťujících instrumentů. 

 

5.1.3 Krátkodobý úvěr – projektové financování 

Jedná se také o často používanou formu financování pracovního kapitálu podniku. Tento 

typ financování spočívá v tom, že finanční instituci je předložen kontrakt, banka posoudí 

možnost úvěru a vzniklé pohledávky slouží současně jako zástavní instrument. 
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Výhody: 

 Vzniklá pohledávka slouží zároveň jako zástavní instrument. 

Nevýhody: 

 Rychlost vyřízení – doba mezi uzavřením kontraktu a nutností čerpání, např. pro nákup 

komponent k zahájení výroby, je ve většině případů velmi krátká a v současné době se 

ještě zkracuje. Banka má termíny k projednání, které nekorespondují s potřebou realizace 

danou konkrétním obchodním případem. 

 Zástavní instrument – jak již bylo řečeno, je vzniklá pohledávka rovněž zástavou. Ovšem 

než vznikne, je nutné úvěr čerpat a toto čerpání zajistit. Je tedy nutné mít k dispozici i 

další zástavní instrumenty. 

 Platební styk u úvěr poskytující banky. 

Poznámka: 

Existuje celá škála bankovních krátkodobých úvěrů, ale v této části práce jsem se zaměřil 

na nejčastěji využívané formy. Využití střednědobých či dlouhodobých úvěrů pro financování 

pracovního kapitálu je pro malé a střední podniky prakticky nereálné, a pokud podnik tohoto 

charakteru takový úvěr využívá, jedná se skutečně o výjimku. Proto se dále o těchto úvěrech  

a možnostech jejich využívání nebudu zmiňovat.  

 

5.2 Závazky 

Závazky jsou obecně zdrojem financování podniku a prakticky jsou využívány právě  

pro financování pracovního kapitálu. Oblastí závazků dále budu zabývat v kontextu malých  

a středních podniků. 

 

5.2.1 Závazky z obchodního styku 

Při posuzování závazků jako zdroje financování si musíme uvědomit, v jaké situaci se 

malé a střední podniky nachází, a to nejenom z hlediska finanční situace, ale také z hlediska 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ve většině případů je malý či střední podnik v postavení 



26 

 

subdodavatele velké společnosti, která plní roli buď vyššího, nebo dokonce generálního 

dodavatele. Pro snadnější představu si dovoluji uvést konkrétní příklad (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Stavba budovy fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU (vlastní zpracování) 

Postavení velké společnosti v roli generálního dodavatele umožňuje prakticky diktát lhůt 

splatnosti za dodávky subdodavatelům, tedy malým a středním podnikům. Ovšem jejich 

postavení na trhu již neumožňuje plně přenést tyto lhůty vůči svým dodavatelům.  

Např.: 

gen. dodavatel  
          60-90 dnů                 

subdodavatel (MSP) 

subdodavatel  
              0-45 dnů                  

dodavatel
  

Poznámka: 

0 …. znamená platba ihned (při odběru materiálu) 

Z uvedeného vyplývá, že v případě malých a středních podniků je nutné hradit závazky 

v mnohem kratší době než je inkaso z příslušných pohledávek a zmenšuje se rovněž objem 

závazků využitelných jako zdroj pro financování. 

Možnost prodloužení lhůty splatnosti pochopitelně existuje, ale toto pět naráží  

na předložení nějaké formy záruky, jako jsou bankovní garance, směnky, jištění majetku 

apod. Je nutné brát rovněž v úvahu, že prodloužení lhůty splatnosti může dodavatel 

promítnout do ceny dodávky. 

Lze tedy konstatovat, že závazky jsou zdrojem financování, malé a střední podniky toto 

využívají k financování pracovního kapitálu, ale ve většině případů je to nedostačující  

VŠB - TU 

          HOCHTIEF, a.s.                        OHL ŽS, a.s. 

JAROŠ CZ X Y 

……investor 

….. konsorcium 

generální dodavatel 

 

….. malé a střední                   

podniky 
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a příslušný podnik je silně závislý na situaci dodavatelů a změnách v podmínkách týkajících 

se jeho dodávek. 

 

5.2.2 Půjčky, finanční výpomoci  

Zajištění zdrojů formou půjčky či finanční výpomoci mimo bankovní sektor je v zásadě 

možné a většina malých a středních podniků je využívá. Ovšem i zde narazíme na hledisko 

garancí či záruk. Tedy můžeme říci, že tato možnost je reálná pouze do určité míry. 

Výhody: 

 Lze realizovat relativně v krátkém časovém úseku. 

 Lze realizovat na konkrétní projekt nebo do společnosti jako takové. 

Nevýhody: 

 Poskytnutí záruk, resp. dalších zajišťujících instrumentů. 

Shrnutí 

V této fázi je nutné si uvědomit, že využívání závazků ať už z obchodního styku nebo 

závazků z poskytnutých úvěrů klade vysoké nároky na společnost do budoucna. Závazky 

z titulu poskytnutých titulů půjček či finančních výpomocí sebou nesou kromě povinnosti 

splatit jistinu v určitém čase také úroky, které v sobě zahrnují i riziko, které si vyhodnotil 

poskytovat těchto zdrojů. Je vůbec otázkou zda například výše těchto úroků je akceptovatelná 

pro podnik malého a středního rozsahu a tento je schopen tuto část nákladů absorbovat jak ve 

své kalkulaci, tak ve své činnosti v současné době se můžeme setkat s tím, že bankovní 

produkty jsou zatíženy minimální výší úroků např. proti období před 10 lety, ale současně tlak 

na cenu a schopnost podniku absorbovat tuto hodnotu se rovněž snížila. Tedy z hlediska malé 

a střední firmy je nutné velice obezřetně postupovat při sjednávání takových úvěrů. 

Samostatnou kapitolou jsou půjčky nebo finanční výpomoci a to ať od fyzických či 

právnických osob. V době, kdy se firma nachází ve finančních potížích se jí může zdát, že 

takováto forma půjčky je výhodná, většinou bývajíc tyto půjčky provázeny značným 

úrokovým zatížením a nesou sebou další zástavní instrumenty, které mohou být pro firmu 

sebezničující. 
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Z hlediska závazků z obchodního styku je nutno si uvědomit, že prodlužování splatnosti 

těchto závazků (myšleno po lhůtě splatnosti) sebou nese i tzv. podrozvahový závazek, který si 

příslušná firma patřičně neuvědomuje. Jedná se právě o závazky z titulu pozdních úhrad 

případně různých pokut či sankcí za takto pozdní provedené úhrady. Tyto závazky se pak 

následně mohou stát předmětem různých spekulací, zápočtů a podobných operací, které 

mohou vést k významnému poškození či dokonce likvidaci firmy. 

 

5.3 Tolling 

Je to systém financování oběžných aktiv. Dosud je vnímán jako netradiční nástroj 

financování pracovního kapitálu podniku. Název tolling pochází z angličtiny a to od slova toll 

– poplatek, vybírat, platit a poprvé byl v našich podmínkách aplikován na projektu 

VÍTKOVICE – OSINEK, kdy tímto způsobem byla řešena finanční krize společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. Jedná se o systém, kdy si zadavatel nechává u zpracovatele za poplatek 

vyrobit z vlastní suroviny hotový výrobek.[9],[6] 

Lze konstatovat, že zásadní část finančních toků, které souvisejí se zajišťováním výroby  

a odbytu výrobní společnosti, zprostředkovává tollingový partner. Z tohoto důvodu lze danou 

metodu popsat termínem finanční „by pass“, s nímž se setkáme v literatuře. Podstatou tollingu 

je to, že zadavatel poskytuje společnosti, která je financována (výrobce) suroviny, popřípadě 

energie, a financovaná společnost je následně zpracuje (Obr. 4). Vyrobí tak z převzatých 

komodit hotový výrobek a za jeho výrobu dostane zpracovatelskou odměnu. Ta pokryje 

zpracovací náklady a financující společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. 

 

Obr. 4 – Schéma tollingu[6] 
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Jedná se o jistou modifikaci metody „práce ve mzdě“ (Obr. 5),  která je běžně používaná. 

Nicméně nalezneme zde podstatné rozdíly. Především se v případě tollingu nejedná  

o jednorázovou záležitost, ale naopak je zde předpoklad dlouhodobé opakovanosti v rámci 

systému, který je smluvně definován. Zadavatel si v případě tollingu nenechává vyrábět 

výrobky pro vlastní spotřebu, ale činí tak s úmyslem jejich dalšího prodeje. 

Také činnost zpracovatele je v případě tollingu oproti práci ve mzdě do značné míry 

rozsáhlejší (Obr. 6). Zaměstnanci zpracovatele obstarávají nákup materiálu, surovin i energií 

(jménem zadavatele, na účet zadavatele) a dále také zajišťují prodej hotových výrobků  

(na účet zadavatele), přičemž vše se děje smluvně a za úplatu. Z toho vyplývá, že součinnost 

zadavatel-výrobce je mnohem rozsáhlejší než u systému práce ve mzdě, přičemž tento větší 

rozsah se netýká pouze logistiky a prodeje.[2] Pokud se jedná o tzv. uzavřený tolling, pak je 

nezbytné, aby bylo bezchybně koordinováno účetnictví obou subjektů. Vyšší nároky jsou 

kladeny také na kooperaci informačních systému apod. Není nijak výjimečné, pokud 

zadavatel trvá na účasti svých zástupců ve statutárních orgánech zpracovatele či na účasti 

pravidelného controllingu. Oproti tomu zpracovatel se zúčastňuje výběrových řízení na 

dodávky materiálu (stejné postup platí také pro jednání s odběrateli), a to z toho důvodu, že na 

efektivním nákupu a prodeji závisí výše zpracovatelské odměny.  

Pro názornost si dovolím uvést případ, v němž jde o práci ve mzdě a případ, kdy se jedná 

o tolling.     

 

 

 

 

Obr. 5 – Práce ve mzdě[6] 

Zpracovatel A je výrobní organizace, jež má uzavřený kontrakt s odběratelem na výrobu 

či dodávku výrobku. Jelikož si výroba žádá výrobní operace a vybavení, které si zpracovatel 

A není schopen sám zajistit, zajišťuje si je v kooperaci u zpracovatele B, čili v práci ve mzdě. 

Předpokladem fungování tohoto modelu je, že zpracovatel A disponuje dostatečnými zdroji 

banka 

zpracovatel A odběratel dodavatel 

zpracovatel B 
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k financování pracovního kapitálu, případně využívá finanční instituci (banku) a zpracovateli 

B za provedený úkon platí. 

 

                   platby za dodavatelem                                        tržby za výrobcem 

 

 

Obr. 6 – Tolling[6] 

Zadavatel je samostatná obchodní společnost, která disponuje finančními zdroji, buďto 

vlastními, popřípadě cizími. 

Zpracovatel je výrobní organizace, jež nemá z určitých důvodů dostatečné množství 

zdrojů pro financování pracovního kapitálu. Zpracovatel ke svým aktivitám tudíž využívá 

dodávky zadavatele, které zadavatel zakoupil. Smlouva, původně uzavřená mezi 

zpracovatelem a odběratelem, je se souhlasem odběratele postoupena na zadavatele. 

Výhody: 

 Reálná možnost v krátkém časovém úseku sehnat a realizovat potřebné finanční zdroje. 

 Možnost vyšší realizace produkce. 

 Možnost komfortnějších podmínek při realizaci nákupu. 

Nevýhody: 

 Firma, ve které je realizovaný tolling částečně ztrácí určité kompetence. 

 Ztráta samostatnosti při rozhodování zejména v oblasti obchodní a finanční. 

Dosud jsem se zmínil o základních možnostech získání zdrojů pro financování 

pracovního kapitálu. Existují ovšem i další možnosti, kdy se ovšem v podstatě jedná  

o dodatečné zdroje a jejich dostupnost je významně omezena.  

Jedná se o následující možnosti: 

 Nalezení strategického investora. 

 Využití rizikového kapitálu. 

odběratel 

banka 

zadavatel 

dodavatel zpracovatel 
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 Restrukturalizace firmy. 

 Prodej aktiv  - pohledávek, 

- majetku, který není nutný pro podnikání (hmotný i finanční). 

Poznámka: 

V tuto chvíli se nezmiňuji o realizaci opatření vedoucích ke snížení objemu pracovního 

kapitálu, neboť toto považuji za samozřejmost v případě nedostatku zdrojů pro financování. 

Dle mého názoru, by měla každá firma průběžně realizovat opatření k optimalizaci objemu 

pracovního kapitálu a ne pouze tehdy, kdy se firma dostává do finančních potíží nebo do 

finanční krize. Ve většině případů, pokud k řízení pracovního kapitálu, zejména 

prostřednictvím opatření jak na straně nákupu, tak na straně prodeje a v neposlední řadě i 

v průběhu výroby je pak využívání již zmíněných instrumentů, které mohou mít pro firmu i 

likvidační charakter (jedná se především o půjčky s vysokým úrokovým zatížením, splatnosti, 

které nejde dodržet, zástavy majetkem nejen firemním, ale i osobním atd.). 

Nalezení strategického investora 

Tato možnost je v zásadě reálná a to hlavně v případě, že firma (MSP) je schopna 

produkovat lukrativní výrobek nebo realizuje svoji produkci na zajímavém trhu. Vstupem 

strategického investora se ovšem MSP vzdává své samostatnosti, přichází o efekty 

z realizované produkce a mnohdy jde investorovi především o získání tržního segmentu a ne o 

pomoc s financováním.  

Ve většině případů se jedná prakticky o převzetí firmy, jejího know-how a využití části 

zaměstnanců, na kterých je podnikání firmy postaveno. 

Tato možnost je využívána v době, kdy firma (MSP) se nachází většinou v krizové 

situaci.[1],[11] 

Využití rizikového kapitálu 

Tato možnost je v podmínkách ČR minimálně realizována. Státem není podporována 

vůbec a v privátní sféře existuje několik společností, které toto realizují. Problémem je 

v tomto případě zejména najít společnost, která je schopna transakce typu rizikového kapitálu 

realizovat a smířit se s tím, že v případě realizace kapitálově vstoupí do společnosti další 

subjekt. Pro realizaci možnosti využití rizikového kapitálu se předpokládá podnikatelský 

záměr na vysoké úrovni a to proto, aby příslušného investora zaujal. Tento postup se 
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předpokládá u realizace významnějších projektů a hned na počátku je třeba přesně vymezit, 

co se se společností stane, když projekt bude ukončen. Zejména tato oblast je velice náročná 

z hlediska legislativního uspořádání. Vzhledem k tomu, že problematika využívání rizikového 

kapitálu mě zajímá, pokoušel jsem se z dostupných informací zjistit v jakých oborech resp. 

teritoriích je takový produkt realizován. V podmínkách ČR se jedná o projekty charakteru 

obnovitelných energetických zdrojů a to jak z hlediska výroby zařízení pro tuto oblast, tak  

i z hlediska následného využívání těchto zdrojů. Z pohledu teritoriálního je toto rozpracováno 

zejména v jižní části Evropy, kdy toto je i podporováno státem, např. Portugalsko. 

Restrukturalizace firmy 

Tato forma přichází v úvahu u společností, u kterých existuje širší sortiment oblasti 

podnikání. Taková restrukturalizace, která by měla přínos v oblasti zdrojů pro pracovní 

kapitál pak je ta, kdy se firma nebo společnost soustředí na strategickou oblast podnikání, 

kterou považuje za prioritní i do budoucna a ostatní oblasti podnikání je možno řešit 

odprodejem a i v současné době využívaném outsourcingu. Z pohledu firmy, která toto řešení 

realizuje, může být prodej okrajových aktivit v danou chvíli výhodný, což ale nemusí platit  

o aktivitách, které byly zařazeny do programu outsourcingu. Jako příklad můžeme uvést,  

že spousta firem takto oddělila údržbářské činnosti a ve svém důsledku se dostala do područí 

firmy, od které si následně tyto činnosti najímala zpět. Tedy můžeme konstatovat, že využít 

restrukturalizaci firmy je oblast administrativně velmi náročná. Vyžaduje tým specialistů, 

přičemž podklady jako jsou analýzy a rozbory pro rozhodnutí, musí být na velmi vysoké 

úrovni. 

Prodej aktiv 

Prodej aktiv, tedy pohledávek (faktoring, forfaiting) před lhůtou splatnosti, je často 

používanou metodou pro zajištění zdrojů financování pracovního kapitálu. Při realizování 

těchto prodejů je ovšem velice nutné důsledně spočítat efekt z této realizace. Na jedné straně 

se jedná o prodej pohledávek faktoringové společnosti ve většině případů finanční instituci, 

kdy je nutno důsledně propočíst efekt z takto rychleji realizovaných finančních prostředků. 

Samostatnou kapitolou ovšem je v této souvislosti tzv. rychlejší úhrada pohledávky, spojená 

s nabídkou určitého skonta, tedy akceptace nižší ceny. Zde je velice nutné propočíst, zda  

je to opravdu pro firmu výhodné, protože se jedná o snížení hodnoty tržeb a poskytnuté 

skonto má vliv na rentabilitu produkce. Absolutně nebezpečná situace je pro firmu, když tato 
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skonta jsou nabízena nekontrolovaně a příjmy jsou používány na krytí ztrát z nevyužití 

kapacit. Takovýto postup je pro firmu likvidační. 

Prodej majetku, který není nutný pro podnikání, prakticky souvisí s restrukturalizací 

firmy, kdy ovšem tato oblast není tak administrativně náročná a je pouze nutné nepotřebný 

hmotný či nehmotný investiční majetek řádně vytypovat na základě analýzy, vyhodnotit jeho 

potřebnost, provést pečlivé ohodnocení takového majetku a realizovat prodej majetku  

s co možná nejvyšším efektem. 

Shrnutí 

Malé a střední podniky se i přesto, že je jejich společenský význam značně vysoký,  

potýkají s tzv. podkapitalizací a tedy v oblasti především svého pracovního kapitálu.  

Na začátku svého podnikání většinou startují s využitím finančních zdrojů poskytovaných 

především finančními institucemi a zdroji plynoucími z vlastního kapitálu. Vzhledem k tomu, 

že i tyto firmy realizují v určité míře i výzkum a vývoj, investují tak na tyto oblasti využívají 

provozní prostředky, tedy ve velké míře závazky, a to proto, že právě výzkum a vývoj není 

záležitostí krátkého období, ale v mnoha případech období, které přesahuje jeden rok. 

Současně s tím je ze strany velkých podniků uplatňován diktát zejména v oblasti cenové  

a v oblasti lhůt splatnosti.  

V současné době toto bude řešit legislativa ČR, kdy zakázky charakteru veřejných 

zakázek budou mít lhůtu splatnosti maximálně 30 dnů a dle dostupných informací by toto 

mělo platit i u subdodavatelů těchto velkých firem. Je ovšem otázkou jak bude tento diktát  

ve lhůtách splatnosti řešen u soukromých subjektů, které v rámci trhu převažuji. Nejsou 

neobvyklé lhůty splatnosti v délce 90 až 120 dnů, přičemž se nejedná  

o nějaké významné investiční celky, ale o běžné subdodávky. Právě to by mohla být oblast 

pro řešení ze strany státních institucí, kdy by nebyla řešena pouze dostupnost zdrojů  

pro financování pracovního kapitálu, ale prakticky omezením diktátu, kdy mnohdy toto 

hraničí se zneužíváním monopolního postavení, právě při diktování lhůt splatnosti by mohlo 

vést k významné pomoci firmám charakteru malého a středního podnikání, přičemž toto by 

sebou prakticky neneslo žádnou zátěž pro instituce, které realizují pomoc malým a středním 

podnikům (jak jsem zmínil v kapitole 4). Využíváním prostředků ze státního rozpočtu  a nebo 

prostředků z evropských fondů. 
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6 ZÁVĚR 

 

 Stěžejní část práce je věnována možnosti financování pracovního kapitálu společností 

charakteru MSP a reálné dostupnosti finančních zdrojů a současně úloze státu při podnikání 

malých a středních podniků. Lze konstatovat, že v rámci české legislativy existují organizace 

poskytující služby podnikatelům (MSP) a to jak vládní, tak také nevládní organizace. 

Současně s nimi existují rovněž resortní programy podpory podnikání a rovněž finanční 

instituce realizujících tuto podporu.  

 Z informací, se kterými jsem měl možnost se seznámit, vyplývá, že tyto služby  

se koncentrují do oblasti poradenství, zprostředkování informací, vzdělávacích programů, 

resp. do rozvoje výzkumně vývojového potenciálu. 

 V souvislosti se zajišťováním zdrojů pro financování pracovního kapitálu má sovou 

reálnou úlohu Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka a EGAP 

(Exportní garanční a pojišťovací společnost). Tyto instituce zajistí finanční zdroje jen  

do určité míry, ale nikoliv v plném rozsahu, jak potřebuje firma charakteru MSP. Jejich role je 

samozřejmě pozitivní pro podporu MSP nikoliv však dostačující. V podmínkách podpory 

podnikání v současné době absentuje v rámci podpory státu systém podpory rizikovým 

kapitálem a systém tollingu. Mohli bychom diskutovat o roli rizikového kapitálu, ale systém 

tollingu, který se v projektu VÍTKOVICE–OSINEK plně osvědčil, by mohl v plné míře 

podpořit podnikání právě MSP. Dle mých informací byly takové projekty připraveny v letech 

2001–2003 pod vedením Konsolidační banky (pak České konsolidační agentury) a byly 

zaměřeny právě na kombinaci financování pracovního kapitálu systémem tollingu 

s následným využitím zdrojů ČEB a EGAP. 

 Dle mého názoru právě to je možnost podpořit malé a střední podnikatele. A to nejen 

z hlediska jejich pozice jako subdodavatelů pro velké podniky, ale jako stabilizujícího prvku 

ekonomiky, který je schopen absorbovat výkyvy v tržním segmentu, ve kterém podnikají a to 

právě schopností rychle reagovat na vzniklou situaci a přizpůsobit se novým podmínkám. 
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Seznam zkratek 

 

 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ČKA   Česká konsolidační agentura 

MPO ČR  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

EU   Evropská unie 

WC   Pracovní kapitál (Working Capital) 

NWC   Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

MSP   Malé a střední podniky 

OPPI   Operační program podnikání a inovace 

HDP   Hrubý domácí produkt 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

a.s.   akciová společnost 

apod.   a podobně 

tj.   to je 

např.   například 

Sb.   sbírka 

resp.   respektive  

tzv.   tak zvaný 

tab.   tabulka  

obr.   obrázek 
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Seznam cizích slov a jejich význam 

 

tolling  –  odvozeno z angličtiny a to od slova „Toll“, s významy poplatek, platit, vybírat. Jde 

o systém financování oběžných aktiv, při kterém si zadavatel nechává za poplatek 

vyrobit z vlastní suroviny hotový výrobek; 

know-how – duševní vlastnictví; 

cash flow – tok peněz. 
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