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Abstrakt 

Hlavním cílem bakalářské práce je nalezení možných zdrojů financování pracovního 

kapitálu v průmyslovém podniku a jejich analýza. Na základě získaných teoretických 

poznatků se snaží definovat základní rozdíly mezi jednotlivými formami financování 

pracovního kapitálu a také poukazuje na jejich možné výhody a nevýhody při jejich 

využívání. 

 

The Abstract 

The main aim of this thesis is to find potential sources of financing for working capital in 

the industry and their analysis. On the basis of theoretical knowledge it tries to define the 

basic differences between different forms of financing for working capital and also points 

to the possible advantages and disadvantages  of their use.  
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ÚVOD 

Hlavním tématem bakalářské práce je pracovní kapitál, bez kterého nemůže žádný podnik 

pracovat, je to totiž část majetku potřebná k běžnému provozu podniku. Tato práce se 

zpočátku zaměřuje na složky pracovního kapitálu a jejich efektivnímu řízení, které by mělo 

zajistit v ideálních podmínkách bezproblémový a hospodárný chod podniku. Dále rozlišuje 

různé způsoby financování pracovního kapitálu a také jeho možné zdroje financování. Tyto 

zdroje jsou pak analyzovány a jsou posouzena rizika i situace, kdy je vhodné je využít 

k financování pracovního kapitálu. Mezi těmito formami existují určité rozdíly a jen jejich 

správnou kombinací se může dosáhnout efektivního financování pracovního kapitálu, které 

vede k prosperitě podniku. V závěru práce je poukázáno na fakt, že i v období krize je 

podnik schopen přežít, pokud zvolí vhodnou formu financování.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 PODNIK 

Podnik je základním článkem ekonomiky každého státu a lze jej označit za uspořádaný a 

řízený celek se vstupy a výstupy, který vznikl a je provozován především proto, aby 

zhodnotil vložené peněžní prostředky. Posláním podniku je uspokojovat potřeby zákazníků 

(trhu) a všech, kteří jsou s podnikem životně spjatí. Podniky stejně jako jednotlivci ve 

svém chování sledují určitý cíl, to znamená výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) 

dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a je důvodem jeho existence. 

[1], [2] 

 

Příklady obecných cílů podniku jsou [1] : 

 zvyšovat tržní hodnotu podniku, což se považuje v současné době za primární cíl 

podniku, 

 vybudovat podnik, který bude živit budoucí generace zakladatele, 

 pokračovat v rodinné tradici, 

 získat nadstandardní životní úroveň, 

 zhodnotit vlastní peněžní prostředky ve větší míře než v bance, 

 zvýšit podíl vlastních výrobků na trhu (ovládnutí trhu určité komodity), 

 potlačit konkurenci.  

 

1.1.1 Třídění podniků 

Podniky lze zařadit do několika skupin podle určitých znaků. Za základní, významné 

třídící znaky jsou považovány [1], [2]: 

 Právní forma podnikání, kde rozlišujeme podnik jednotlivce, osobní společnosti 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kapitálové společnosti 

(společnost s ručením omezeným, akciová společnost), družstva a státní podniky. 

 Velikost podniku, která je vymezena kategoriemi podniků dle české legislativy, resp. i 

legislativy Evropské Unie (Doporučení komise EU 2003/61/ES ze dne 6. 5. 2003), 

která je legislativě české nadřazena. Pro rozdělení podniků do kategorií dle velikosti se 

používají parametry počet zaměstnanců, roční obrat, bilanční suma roční rozvahy 

(aktiva celkem) - viz tab. 1 
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  Sektory, kde členíme podniky do tří hlavních sektorů – zemědělství (vlastní 

zemědělství, rybolov a lesní hospodářství), průmysl (těžební a zpracovatelský průmysl, 

výroba a distribuce elektrické energie, plynu a vody a také stavebnictví) a služby 

(obchod, peněžnictví a pojišťovnictví, doprava, skladování a spoje, školství, 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnost a ostatní služby). 

 

Tab. 1 Velikost podniku [2]  

 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat v € Aktiva celkem v € 

velký > 251 nad 50 milionů  nad 43 milionů 

střední  < 250 max. 50 milionů max. 43 milionů 

malý < 50 max. 10 milionů max. 10 milionů 

mikro < 10 max. 2 miliony max. 2 miliony 

 

 

1.1.2 Průmyslový podnik 

Průmyslové podniky se zabývají převážně výrobní (stavební) činností, která je 

charakterizována hmotnými výrobky. Výrobní podniky se dále mohou dělit podle stupně 

zpracování vyráběných statků na [2]: 

 podniky prvovýroby, které většinou získávají suroviny přímo z přírody, 

 podniky druhovýroby (podniky zpracovatelské), které zpracovávají suroviny získané 

prvovýrobou na další statky. 

 

1.2 FINANCOVÁNÍ PODNIKU 

Získávání finančních zdrojů a jejich použití k obstarání potřebných statků a také k úhradě 

výdajů na činnost podniku označujeme jako financování. Známe různé druhy financování, 

které se klasifikují podle několika hledisek. V běžné praxi je to pravidelnost financování, 

původ finančních prostředků a doba, po kterou je kapitál podniku k dispozici [3]. 

 

Financování podle pravidelnosti [3]: 

 financování běžné, které je zaměřené na zajišťování běžného provozu podniku a týká 

se převážně oběžných aktiv (nákup materiálu, polotovaru, paliva, energie, výplata 
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mezd, placení nájemného, přepravného, daní, splácení krátkodobých závazků, 

vyplácení dividend a úhradu jiných výdajů.    

 financování mimořádné, které zajišťuje: 

o financování při zakládání podniku – pořízení pozemků, budov, strojů, zásob 

surovin a materiálů a zajištění peněz na mzdy a platy do doby, než se rozjede 

podnikání (tržby), 

o rozšiřování podniku nebo jeho aktivit – nové investice do věcného nebo finančního 

majetku, získávání nových zdrojů (např. nákup dalšího výrobního zařízení, nákup 

akcií cizích podniků, státních obligací, finanční účasti). 

o Financování ozdravného procesu podniku v krizi (sanaci), spojování podniků nebo 

samotné likvidace (vyrovnání dluhů). 

 

Financování podle původu finančních prostředků [3]: 

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

 financování cizím kapitálem – bankovní úvěry, obligace, zálohy odběratelů, 

 samofinancování – financování ziskem, odpisy nebo dalšími vnitřními zdroji (rezervy). 

 

Pokud sledujeme, odkud finanční prostředky přicházejí, tak rozlišujeme financování 

externí (vnější), při kterém kapitál přichází z vnějšku, mimo podnik (vklady, účasti, úvěr), 

a financování interní (vnitřní), ve kterém je zdrojem kapitálu podniková činnost 

(financování z tržeb, tj. ziskem, odpisy a z dlouhodobých rezervních fondů).  

 

Financování podle doby, po kterou je kapitál podniku k dispozici [3]: 

 dlouhodobé – zdrojem je obvykle vlastní kapitál, dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé 

bankovní úvěry, dluhopisy), 

 krátkodobé – zdrojem jsou krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, 

nevyplacené mzdy a neodvedené daně atd.  

 

Finanční řízení, jak se také označuje řízení financování, se v posledních letech stalo 

hlavní složkou řízení podniku. Mezi jeho cíle patří zajištění [3]: 

 růstu tržní hodnoty podniku, 

 průběžné platební schopnosti (solventnosti) a průběžné likvidity podniku. 
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Solventnost chápeme jako schopnost podniku platit svoje závazky. Někdy se může plést 

s likviditou, kterou definujeme jako schopnost firmy přeměňovat aktiva na peníze [6].  

 

Hlavní úkoly finančního řízení [3]: 

 získávat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat 

o jeho struktuře a jejích změnách, 

 rozhodovat o umístění kapitálu, 

 rozhodovat o rozdělení zisku, 

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

stránku činnosti podniku. 

 

Veškeré financování a finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory: časem a rizikem. 

Faktor času spočívá v tom, že koruna dnes má větší hodnotu než koruna zítra. Je tomu tak 

proto, že korunu, kterou máme dnes, můžeme investovat a vydělávat. A také proto, že 

vlivem inflace se snižuje reálná hodnota koruny.    

Faktor rizika spočívá v tom, že ten, kdo vybírá jednu z několika variant, si není jist 

výsledkem. Čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk. Riziko ovšem představuje i možnost, 

že předpokládaného výsledku nebude dosaženo, případně že vložený kapitál bude ztracen. 

Platí: čím vyšší riziko, tím vyšší požadovaný výnos. [2], [6] 

 

1.3 PRACOVNÍ KAPITÁL 

Už název pracovní kapitál naznačuje, že tento kapitál pracuje, a to tak, že neustále obíhá. 

Z peněz se mění ve výrobní zásoby, pak v rozpracovanou výrobu, hotové výrobky, 

pohledávky a opět v peníze. Je to tedy pouze jiný název pro oběžná aktiva, která najdeme 

vyjádřena v každé rozvaze – viz obr. 1.  
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Obr. 1 Pracovní kapitál [4] 

 

Rozlišujeme hrubý pracovní kapitál (nazývaný jen jako pracovní kapitál), kterým se 

rozumí veškerá oběžná aktiva používaná v podniku, čistý pracovní kapitál a nefinanční 

pracovní kapitál, který je ale málo používaný. Varianty pracovního kapitálu a jejich 

výpočet uvádím v tabulce 2. [3], [4] 

 

Tab. 2 Varianty pracovního kapitálu [4]   

 

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 nebo 
dlouhodobý kapitál - 
dlouhodobý majetek 

oběžný majetek, 
který není pokryt z 
krátkodobých zdrojů 

Nefinanční 
pracovní 
kapitál 

Noncash 
Working 
Capital 

NCWC zásoby  - pohledávky nefinanční majetek 
potřebný pro provoz 

 

Pro finanční řízení běžného provozu podniku má největší význam práce s čistým 

pracovním kapitálem. Je třeba dávat pozor na záměnu používaných termínů, protože firmy 

často hovoří o pracovním kapitálu a mají na mysli pojem čistý pracovní kapitál.  
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K výpočtu čistého pracovního kapitálu lze dojít dvěma způsoby – viz tab. 2. Z jednoho 

pohledu jde tedy o část oběžných aktiv, která musí být financována dlouhodobými zdroji, 

z druhého pohledu jde o část dlouhodobých zdrojů, která financuje oběžná aktiva. Můžeme 

usoudit, že oba pohledy ukazují stejnou problematiku, ale z jiné strany. [4] 

 

Čistý pracovní kapitál vzhledem ke své „dlouhodobosti“ vytváří jakýsi „polštář“ pro 

případné finanční výkyvy, protože se jedná o dlouhodobý zdroj, který má podnik k 

dispozici pro profinancování běžného chodu podniku [7].   

 

Velikost čistého kapitálu je důležitá pro stanovení platební schopnosti podniku. Čím vyšší 

je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být schopnost podniku hradit závazky. Pokud 

ukazatel nabývá záporné hodnoty, část dlouhodobých aktiv je kryta krátkodobými zdroji a 

podnik je finančně nestabilní.   

  

Řízení pracovního kapitálu zjišťuje kapitálové potřeby pro financování oběžného 

majetku a činností s ním spojených a má dva základní úkoly – určit potřebnou optimální 

výši každé položky oběžných aktiv a jejich celkové sumy a také určit jakým způsobem 

oběžný majetek financovat. [2] 

 

Cílem řízení pracovního kapitálu je zajistit, aby podnik byl schopen pokračovat ve své 

činnosti a měl dostatečnou schopnost hradit splatné krátkodobé dluhy. Řízení pracovního 

kapitálu zahrnuje řízení zásob, pohledávek a závazků a finančního majetku.[17]  

 

1.3.1 Výše oběžného majetku  

Podnik by měl mít tolik oběžného majetku, kolik vyžaduje jeho hospodárný provoz. Pokud 

jej má méně, pak je investiční majetek (budovy, stroje, zařízení) nevyužit, což je 

nehospodárné a brzdí celkový rozvoj podniku. Pokud má oběžného majetku více, pak je 

jeho část v nečinnosti, což vyvolává zbytečné náklady. Ideálním stavem tedy není snaha o 

minimalizaci oběžného majetku, protože ta může ohrozit plynulost základních funkcí 

podniku, ale stanovení optimální výše oběžného majetku, která zabezpečuje 

bezproblémový chod podniku s co nejnižšími celkovými náklady. [3] 

 

Optimální výši oběžného majetku můžeme stanovit dvěma způsoby [3]: 
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 Analyticky – tj. podle jednotlivých položek oběžných aktiv, 

 Globálně – tj. souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz. 

 

Obratový cyklus peněz (OCP) vyjadřuje dobu mezi zaplacením nakoupeného materiálu a 

přijetím inkasa z prodeje výrobků. Skládá se z těchto položek [3]: 

 z doby obratu zásob (DOZ), která představuje dobu, která uplyne od nákupu 

materiálu do prodeje výrobků, 

 z doby obratu pohledávek (doba inkasa – DI), což je doba od fakturace výrobků do 

dne inkasa, 

 z doby odkladu plateb (DOP), což je doba, která uplyne mezi nákupem materiálu a 

platbou za ně. 

 

Obratový cyklus peněz je pak dán tímto vzorcem: 

OCP = DOZ + DI – DOP (1) 

 

Obratový cyklus peněz je jedním z činitelů ovlivňující kapitálovou potřebu peněz pro 

financování oběžného majetku. Druhým činitelem jsou pak jednodenní náklady (výdaje) na 

prodané zboží, které zjistíme pomocí tohoto vzorce [3]: 

jednodenní náklady = celkové náklady/360 (2) 

 

Výsledná kapitálová potřeba na oběžný majetek je pak dána součinem obratového cyklu 

peněž a jednodenními náklady: 

kapitálová potřeba = obratový cyklus peněž × jednodenní náklady (3) 

 

Čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu podnik potřebuje [2].  

Každé prodloužení cyklu zhoršuje platební schopnost podniku, protože jsou v něm vázány 

finanční prostředky. Naopak zkrácení ji vylepšuje, podnik může více pracovat s vlastním 

kapitálem [5]. 

 

1.3.2 Zásoby 

Zásoby a jejich potřebná výše jsou velmi ovlivněny typem podniku a odvětvím. 

V obchodních podnicích je minimum zásob materiálu, ale velmi mnoho zásob výrobků, 

nedokončená výroba pak zcela chybí. V technologicky náročných výrobách zase bývá 
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velký stupeň rozpracovanosti a značnou část zásob tvoří nedokončené výrobky. Malé 

podniky mají obvykle relativně vyšší podíl zásob než velké podniky v tomtéž odvětví, 

protože jsou více ovlivněny jakýmikoli výkyvy a náklady nedostatku. [4] 

 

Zásoby lze rozdělit do tří skupin [3], [4] : 

 Zásoby materiálu a surovin – veškerý materiál nakoupený od dodavatelů než je předán 

do výrobního procesu, 

 Zásoby rozpracované výroby – vlastní polotovary a nedokončené výrobky, 

 Zásoby hotových výrobků – zásoby zboží a dokončené výroby, která byla převzata 

výstupní kontrolou jako výrobky určené k dodávkám odběratelům.  

 

Z hlediska operativního řízení zásob je významné rozdělit zásoby dle jejich funkce [3]: 

 Běžná (obratová) zásoba -  část zásob, která kryje potřeby v období mezi dvěma 

dodávkami, 

 Pojistná zásoba – část zásoby, která kryje odchylky od plánované (průměrné) spotřeby, 

 Technická zásoba – množství materiálu, u kterého je ještě třeba zajistit standardní 

jakost před jeho použitím ve vlastním procesu, je to např. vysychání dřeva, zrání 

odlitků, 

 Sezonní zásoba -  je možno ji doplňovat jen v určitém období (v sezoně), ale spotřeba 

probíhá rovnoměrně celý rok nebo naopak spotřeba je sezonní, ale zásobu je nutno 

vytvářet postupně, 

 Havarijní zásoba – vytváří se tam, kde by nedostatek materiálu mohl způsobit závažné 

poruchy v celém výrobním procesu. 

 

Řízení zásob 

Zásoby vážou ve většině podniků velké množství finančních prostředků [5]. Cílem tedy je, 

aby zásoby byly co nejmenší, ale přitom umožňovaly chod podniku. Na precizní řízení 

zásob se soustředí japonské způsoby řízení, nejznámější je systém Just-In-Time (JIT), kdy 

všechny zásoby jsou dodávány až těsně před okamžikem jejich spotřeby. Tento systém se 

ale nehodí pro každý podnik, je vhodný pro velké výrobní podniky s hromadnou výrobou a 

vynikající organizací. [4] 
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Velmi snadno použitelná metoda pro menší podniky je metoda ABC, jejíž podstatou je 

soustředit se hlavně na klíčové zásoby s největší hodnotou [4].  

 

Dalším způsobem jak minimalizovat stav zásob může být zřízení tzv. konsignačního 

skladu. Jde o obchodní dohodu, na základě které si dodavatel zřizuje sklad u svého 

odběratele, který si v okamžiku vzniku potřeby může kdykoli požadované položky odebrat 

aniž by musel zboží při odběru ihned zaplatit. Odběratel tedy dostává zároveň benefit 

předem dohodnuté doby splatnosti.[14]  

 

1.3.3 Pohledávky 

Pohledávka obecně představuje právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění určitého 

závazku [3]. V podniku velká část pohledávek vzniká po dodání zboží, kdy odběratel 

převezme zboží, ale na základě smlouvy ho bez jakýchkoli sankcí může zaplatit s určitým 

odkladem (dobou splatnosti). Podnik by mohl požadovat okamžitou platbu při dodání, ale 

v tomto případě hrozí, že odběratel upřednostní jiného dodavatele s lepšími platebními 

podmínkami. [4] 

 

Peněžní pohledávka zaniká vyrovnáním dluhu, někdy též prominutím dluhu nebo jiným 

způsobem. Není-li dlužník schopen pohledávku zaplatit pro svou platební neschopnost, 

hovoříme o tzv. nedobytné pohledávce. [3] 

 

Pohledávky se pro účely řízení rozdělují do skupin, a to zejména podle [1]: 

 rizikovosti odběratelů, 

 doby splatnosti (do lhůty, po lhůtě splatnosti), 

 sídla odběratelů (tuzemské, zahraniční), 

 měny, v níž je pohledávka denominována (CZK, EUR, USD), 

 pravidelnosti vzniku obchodního případu (pravidelný, nepravidelný). 

 

Řízení pohledávek 

Se zvyšující se produkcí a snahou maximalizovat prodeje rostou často i pohledávky 

podniku v důsledku poskytování výhodné delší splatnosti. Je třeba mít růst pod kontrolou, 

přílišná benevolence v oblasti inkasa pohledávek vede ke zbytečnému zvyšování 



18 

 

potřebného pracovního kapitálu a důsledkem může být i vyšší podíl nedobytných 

pohledávek.[4] 

 

Management (řízení) pohledávek má za úkol optimalizovat výši a strukturu pohledávek, 

zejména však minimalizovat riziko jejich nezaplacení. Pohledávky po lhůtě splatnosti mají 

negativní dopady na peněžní toky podniku, resp. solventnost a rentabilitu. [1] 

 

Řízení pohledávek z obchodního styku se zaměřuje zejména na [1]: 

 stanovení, zda a komu poskytnout obchodní dodavatelský úvěr, resp. v jaké výši (na 

základě finanční analýzy, empirie, údajů insolvenčního nebo obchodního rejstříku, 

komerčních databází), 

 minimalizace rizika nesplacení pohledávek (pojištění, faktoring), 

 monitoring pohledávek s důrazem na dodržení lhůty splatnosti, 

 inkasní politika (postupy při vymáhání pohledávek, využití faktoringu), 

 sledování průměrné výše pohledávek. 

 

Jedním z vhodných nástrojů jak motivovat odběratele k včasnému zaplacení je tzv. 

poskytnutí skonta. Jde o pobídku odběratele k rychlejší platbě, kdy je mu odměnou určitá 

sleva. Dodavatel si sníží celkový objem pohledávek, snižuje riziko nedobytnosti. 

Negativním dopadem je ale snížení skutečné ceny výrobku.[4] 

 

1.3.4 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek slouží k úhradě závazků (dluhů) podniku. Jsou to především 

peníze, kterými podnik vyrovnává své závazky. Nemá-li peníze, musí použít i ostatní 

oběžný majetek, resp. i stálý majetek (pak ovšem už většinou jako podnik zaniká). [3] 

 

Motivem držení krátkodobého finančního majetku je také určitá potřeba bezpečné pojistky, 

která je v pohotovosti pro krytí nenadálých výdajů, pokud selže tok očekávaných příjmů 

[4]. Charakteristickým rysem je tedy jeho vysoká likvidnost (schopnost přeměnit se rychle 

a bez větších ztrát na peněžní prostředky), bezprostřední obchodovatelnost a 

předpokládaná držba (splatnost) do jednoho roku [3].  

 

Mezi krátkodobý finanční majetek patří: 
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 hotovost (peníze, šeky, poukázky k zúčtování), 

 ceniny (poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky), 

 vkladové účty (běžný účet, vkladový účet, devizový účet), 

 majetkové cenné papíry (cizí a vlastní akcie, podílové listy splatné do 1 roku), 

 dlužné cenné papíry (zakoupené vkladové listy, cizí i vlastní dluhopisy, směnky 

pořízené za účelem obchodování, pokladniční poukázky). 

 

Stav krátkodobého finančního majetku je vždy ovlivněn jeho výší na konci předchozího 

období a výsledkem řízení hotovosti v daném období, to znamená [4]: 

hotovost na konci období = hotovost na začátku období + cash flow za období, (4) 

podrobněji: 

hotovost na konci období = hotovost na začátku období + příjmy daného období – výdaje 

daného období.     (5) 
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2. FINANCOVÁNÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

Výroba a prodej výrobků nejsou v průběhu roku rovnoměrné a kolísají vlivem sezonnosti, 

nerovnoměrnosti odbytu a zásobování, fází hospodářského cyklu apod. Část oběžného 

majetku ale nekolísá a je v podstatě v podniku trvale vázána (např. pojistné zásoby), stejně 

jako jsou vázána stálá aktiva, zatímco druhá část kolísá (kolísající oběžný majetek). Podle 

toho kolísá i potřeba fondů k jejich financování.[3] 

 

Podle přístupu podnikového managementu ke způsobu financování trvale vázaného 

oběžného majetku a kolísajících oběžných aktiv se rozlišují tři přístupy k financování 

pracovního kapitálu (oběžných aktiv) [3] : 

 Umírněný přístup – trvalá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji (vlastním 

kapitálem, dlouhodobým úvěrem, stálými pasivy), kolísající aktiva krátkodobými 

závazky. Podstata tohoto přístupu je v tom, že cash flow plynoucí z aktiv hradí půjčky 

na ně získané a ty se tedy samy likvidují. Tento přístup je označován jako teoretický 

ideál. 

 Agresivní přístup – k financování trvalých oběžných aktiv se využívá krátkodobý 

kapitál, který je obvykle levnější než dlouhodobý, ale podstatně rizikovější. 

Krátkodobé financování dlouhodobých potřeb může být nebezpečné i pro ziskový 

podnik. Tento způsob je extrémem, často ho s výhodou volí velké podniky [4]. 

 Konzervativní přístup – využívá dlouhodobý kapitál nejen k financování trvalých aktiv 

(fixních a trvale vázaných oběžných aktiv), ale i pro dočasná (sezonní) oběžná aktiva. 

Krátkodobý kapitál se využívá jen z malé části. Tento způsob je dražší, ale nejméně 

rizikový a často ho volí menší podniky [4]. 

 

Typické charakteristiky vztahující se k agresivnímu a konzervativnímu způsobu 

financování jsou zahrnuty v tab. 3. 
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Tab. 3 Agresivní a konzervativní financování [4] 

 

charakteristika typ řízení oběžných aktiv a pasiv 

AGRESIVNÍ KONZERVATIVNÍ 

úroveň oběžných aktiv nízká, ale efektivní řízení 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 
požadovanou výnosností 

 

Každý ze způsobů financování má své výhody a nevýhody, každý podnik volí způsob dle 

svých preferencí a možností. Všeobecně platí, že financování krátkodobým dluhem je 

riskantnější než financování dlouhodobým dluhem. Přesto má krátkodobý dluh určité 

výhody, pro které je široce využíván [3]: 

 je obvykle levnější, 

 lze jej snáze získat, protože pro poskytnutí dlouhodobého dluhu jsou žádány záruky, 

 lze jej získat rychleji oproti dlouhodobému dluhu, kde investoři (banky) zkoumají 

finanční situaci podniku a jeho perspektivy. 

 

2.1 CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Cizí kapitál představují zdroje, které podnik získal od jiných právnických nebo fyzických 

osob a jež mu byly zapůjčeny na určitou dobu. Obvykle podnik platí za zapůjčení cenu, 

která se nazývá úrok. Z pohledu podniku jsou úroky náklady, které byly vynaloženy 

v souvislosti s užitím kapitálu věřitelů. [14] 

 

2.1.1 Zdroje krátkodobého financování 

Mezi zdroje krátkodobého financování řadíme [3], [4]: 

 nevyplacené mzdy (závazky k zaměstnancům), 

 dodavatelský úvěr, který může být ve formě: 

o odložené platby za zboží (závazky z obchodního styku), 

o předem vybraných záloh, 

 krátkodobé bankovní půjčky (běžné, revolvingové aj. bankovní úvěry), 
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 ostatní finanční zdroje (závazky ze sociálního zabezpečení, odložené daňové závazky, 

položky časového rozlišení). 

 

Některé položky rostou spontánně s růstem aktivit podniku (např. dluhy u dodavatelů 

s růstem nákupu surovin). Jako zdrojů krátkodobého financování lze použít i 

dlouhodobých zdrojů, jak to např. dělají manažeři používající konzervativní způsob 

financování oběžného majetku.[3] 

 

2.1.2 Krátkodobé bankovní úvěry 

Tyto bankovní úvěry slouží k financování provozních potřeb podniku nebo na běžné 

drobné výdaje. Mezi krátkodobé provozní úvěry patří kontokorentní a revolvingový úvěr. 

 

Kontokorentní úvěr 

Je bankou poskytován na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji podniku, 

popř. k financování pohledávek a zásob. Pro čerpání úvěru není stanoven konkrétní účel. 

Předpokládá se, že bude čerpán krátkodobě a opakovaně. Princip tohoto typu úvěru je 

založen na tom, že majitel účtu může v případě potřeby využít peněz nad rámec vlastních 

prostředků a jít „do mínusu“, maximálně však do výše sjednaného debetního limitu 

běžného účtu. Čerpání debetního limitu a jeho splácení se děje automaticky, na základě 

podnikem předkládaných platebních příkazů nebo inkasa jeho pohledávek. Může být tedy 

nepravidelné, závisí na okamžitých potřebách klienta. 

 

Úvěr je splatný za podmínek stanovených v smluvní dokumentaci, většinou do 1 roku 

s možností obnovy na další období. Úvěr není vázán pouze na české koruny, ale půjčit lze 

vybrané zahraniční měny. Úroková sazba bývá stanovena individuálně v závislosti na 

firemním riziku klienta, a to na základě finančních a nefinančních informací, které jsou 

bance předloženy. [1], [8] 

 

Úrok se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Banky mají 

dále různé paušální poplatky a „trestné“ úroky za přečerpání. Výši kontokorentu stanovují 

banky. Obvykle je to jedno- až trojnásobek měsíčního příjmu [4]. 

 



23 

 

Pro získání kontokorentu je obvykle třeba splnit tyto podmínky [4]: 

 mít běžný účet u banky, kterou klient žádá o kontokorentní účet, 

 musí být splněna minimální doba vedení účtu (většinou alespoň 3 měsíce), 

 na účet chodí pravidelný dostatečně vysoký příjem. 

 

Revolvingový úvěr 

Je bankou poskytován pro průběžné (opakované) financování oběžného majetku podniku. 

Princip úvěru je založen na sjednání úvěrového limitu a jeho účelovém čerpání. Čerpání 

úvěrového limitu banka (na základě žádosti podniku o čerpání) reguluje podle aktuální 

hodnoty zásob nebo pohledávek. [1] 

 

Úroková míra bývá zpravidla nižší než u kontokorentního úvěru, díky účelnosti úvěru.  

Pohyblivá úroková sazba bývá složena ze sazby mezibankovního trhu PRIBOR nebo 

EURIBOR a to podle toho, v jaké měně je úvěr poskytován, a dále z marže, která je 

odvozena od firemního rizika. K zajištění úvěru není potřeba nemovitého majetku, ale 

pouze pohledávek, přičemž výhodou je, že o jištění pohledávkami není třeba odběratele 

informovat. Mimo pohledávek lze také ručit nemovitostmi, depozitem, nebo lze využít 

ručení třetí osobou. Výhodou revolvingového úvěru je fakt, že ho vlastně podle potřeby 

podniky mohou čerpat i splácet zároveň. Čerpání probíhá pomocí takzvaných tranží, tedy 

dílčích čerpání revolvingového úvěru, které bývají většinou čtvrtletní nebo měsíční.  

Úvěr bývá poskytován v libovolné měně a to na dobu jednoho roku. [9] 

 

2.1.3 Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr je nejlevnějším zdrojem financování, protože využívá odložené platby 

za zboží, aniž by byl požadován nějaký úrok. Snahou podniku je samozřejmě dosáhnout 

zvýšení lhůty splatnosti svých závazků, to znamená navýšení dodavatelského úvěru. Tam 

ale záleží na vyjednávací pozici a vztahy mezi dodavatelem, který může souhlasit 

s prodloužením splatnosti, ale za určitých podmínek např. zvýšení ceny zboží nebo 

poskytnutí nějaké záruky zaplacení v posunutém termínu. Velké podniky mohou přinutit 

své dodavatele k prodloužení lhůty splatnosti, protože mají často monopolní postavení na 

trhu. 
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2.1.4 Tolling 

Tolling je netradiční metoda financování pracovního kapitálu, která není běžně používaná, 

protože informací o této metodě je v současné době velmi málo.  

Podstata tollingu spočívá v tom, že zadavatel předává financované společnosti (výrobci) 

suroviny (je-li potřeba také energii) ke zpracování, ta vyrobí hotový výrobek, za který 

obdrží zpracovatelskou odměnu, která pokrývá jeho zpracovací náklady. Financující 

společnost pak prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. Podstatná část finančních 

toků souvisejících se zajišťováním výroby a odbytu výrobní společnosti se tedy realizuje 

prostřednictvím tollingového partnera. Schéma základních vazeb je na obr. 2. [10]  

 

 

 

 

Obr. 2 Systém tollingu [10] 

 

V určité míře je to jistá modifikace běžně používané „Práce ve mzdě“. Rozdíl je v tom, že: 

 tolling není jednorázová akce jako práce ve mzdě, ale předpokládá se dlouhodobá 

opakovanost v rámci smluvně definovaného systému, 

 zadavatel si nenechává vyrábět výrobky pro svou spotřebu, ale pro další prodej, 

 spolupráce zadavatele s výrobcem je podstatně rozsáhlejší a to nejen pokud jde o 

logistiku a prodej.  
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Zadavatel je nezávislá, samostatná společnost, která bud´ disponuje vlastními finančními 

zdroji anebo, docela často je schopna získat potřebné zdroje na tollingové operace 

z bankovních úvěrů. [10] 

 

Zpracovatel je výrobní podnik, který z různých důvodů trpí nedostatkem zdrojů na 

financování pracovního kapitálu. Důvody mohou být následující: [10] 

 dlouhodobá platební neschopnost (insolvence), 

 nízká důvěryhodnost vedoucí k neschopnosti získat bankovní úvěr, 

 hrozba bankrotu, 

 nedůvěra dodavatelů v návratnost vynaložených prostředků, 

 nedůvěra odběratelů ve schopnosti výrobce plnit řádně sjednané dodávky. 

 

Zmiňované problémy zpracovatele nejsou vždy jediným důvodem pro efektivní 

implementaci tollingu, ale může se týkat např. možnosti získat suroviny od zadavatele za 

výhodnějších podmínek a/ nebo vyrábět produkt pod ochrannou známkou dodavatele 

surovin (vstupního materiálu).[10] 

 

Předpoklady pro financování formou tollingu: 

Existuje několik základních předpokladů, které musí být splněny ze strany zpracovatele, 

aby mohlo dojít k implementaci tollingu. Zpracovatel (výrobce) musí [10]: 

 mít výrobek, který je uplatnitelný na trhu (ani prototyp ani výroba na sklad), 

 prokázat, že výroba takového výrobku je rentabilní nebo je reálný předpoklad odbytu,  

 prokázat, že není před úpadkem nebo insolventní, 

 mít k dispozici informace o skutečném stavu majetku, kalkulace vyráběné produkce, 

business plán a strategii podniku, 

 být ochoten poskytnout veškeré informace o své činnosti a být připraven 

spolupracovat. 

 

Implementaci tollingu předchází několik etap, které prověřují, zda je podnik vhodný, zda 

splňuje zmíněné předpoklady k úspěšnému zavedení tollingu. Tyto etapy jsou velice 

náročné jak administrativně, tak časově a způsobují u zadavatele vytížení jeho 

zaměstnanců. [10] 
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Nevýhodou tollingu se může zdát fakt, že zadavatel se přímo účastní řízení společnosti 

zpracovatele (i když v rámci předem stanovených kompetencí), což může management 

vnímat jako nepřátelský akt. Ale zadavatel (poskytovatel) tollingu si nechce přesunout 

pravomoci, ale chce mít své vložené finanční prostředky neustále pod kontrolou. [10]    

 

2.1.5 Faktoring 

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a 

služeb. Jedná se o postoupení (odprodej) krátkodobé nezajištěné pohledávky (obvykle se 

splatností od 30 do 90 dnů) vzniklé z titulu tuzemské či exportní dodávky zboží nebo 

služeb specializované instituci (faktorovi) s cílem jejího včasného a řádného inkasa a 

okamžitého získání hotových peněz ve formě zálohy z hodnoty pohledávky. Jinými slovy 

můžeme konstatovat, že faktoring představuje běžné přijímání obchodních pohledávek 

specializovanými společnostmi – faktory (jsou zpravidla vlastněny obchodními bankami), 

které pak vyřizují všechny záležitosti s těmito pohledávkami spojené. Mohou přitom 

přebírat i úvěrové riziko. Jde pak o propojení bankovní a úvěrové zajišťovací funkce. [11] 

 

Zjednodušeně řečeno, dodavatel pravidelně dodává zboží tuzemským nebo zahraničním 

odběratelům, kopie faktur posílá faktoringové společnosti a ta mu proplácí standardně do 

dvou dnů 80% hodnoty postoupené pohledávky. O pohledávky faktor dále pečuje, 

zajišťuje jejich včasné inkaso, v případě prodlení placení od odběratelů jim zasílá 

upomínky, organizuje vymáhání a právní podporu. K datu splatnosti hradí odběratelé na 

účet faktoringové společnosti a ta následně uhradí klientovi (dodavateli) zbývajících 20%. 

[11] 

 

Druhy faktoringu [11]: 

 Úplný faktoring - faktor zabezpečuje všechny operace spojené s faktoringem 

(účetnictví, výkaznictví, pojištění, vymáhání). Zároveň před uzavřením smlouvy 

opatřuje komerční informace o hospodářské situaci dodavatele (odběratele). 

 Důvěrný faktoring - omezuje se pouze na financování vybraných pohledávek a odmítá 

nedobytné pohledávky, pohledávky na zboží, u kterého hrozí nebezpečí častých 

reklamací a pohledávky vůči opakovaně neplatícím odběratelům. 
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 Tuzemský faktoring - dochází k převzetí závazků za tuzemské subjekty vůči jiným 

tuzemským subjektům. Je uplatňován na vnitřním trhu na území jednoho státu a mezi 

subjekty jednoho státu. 

 Zahraniční faktoring - uplatňuje se při obchodování subjektů, při němž zboží (služby) 

přechází za hranice státu.  

 

Výše zmíněné druhy mohou mít následující formu [11]: 

 bez regresu - riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební 

neschopnosti či nevůle přebírá faktor, respektive ručí za postoupené pohledávky a 

zajišťuje si jejich vymožení, 

 s regresem - riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební 

neschopnosti či nevůle zůstává v plné míře na dodavateli. Faktor neručí za postoupené 

pohledávky a případné vyplacené zálohy dodavatel ve lhůtě 60 až 90 dní po splatnosti 

vrací faktorovi zpět. 

 

Náklady za faktoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které firma požaduje, a 

jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek [11]: 

 faktoringový poplatek – zahrnuje náklady na administrativní zpracování pohledávek a 

náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% do 

1,5% z nominální hodnoty pohledávek, 

 úroková sazba – pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují 

komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů. 

 

Náklady na faktoring jsou obecně vyšší než tradiční formy financování (bankovní úvěry), 

ale pokud tyto tradiční formy nemá podnik k dispozici, tak se výše nákladů na faktoring 

stává pro podnik irelevantní.[18]  

 

Význam faktoringu [13]: 

 urychluje uzavírání hospodářských smluv, 

 snižuje riziko dodavatele (záruka proti platební neschopnosti odběratelů), 

 v případě předfinancování urychluje dodavateli tok příjmů z pohledávek 

 snižuje administrativní náklady účastníků. 
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2.1.6 Forfaiting 

Je podobný faktoringu s tím rozdílem, že jde o odkup středně a dlouhodobých pohledávek 

(se splatností od 90 dní po max. 6 let) forfaitérem bez možnosti zpětného postihu 

prodávajícího (vývozce). 

Uplatňuje se především v zahraničně obchodních operacích. S odkupem pohledávky 

přechází úvěrové, měnové i úrokové riziko na forfaitéra. V některých případech se forfaitér 

s vývozcem mohou dohodnout na určitém podílu na riziku (především úvěrovém). Při 

forfaitingu se odkupují pouze pohledávky, které splňují určité požadavky [13]: 

 pohledávky musí být zajištěné, jde zpravidla o bankovní aval směnky nebo o vystavení 

bankovní záruky, 

 pohledávka musí mít stanovenou budoucí splatnost, maximální časový horizont bývá 6 

let, 

 v praxi se zpravidla forfaitují jednotlivé pohledávky vysoké hodnoty, vedené ve 

vybraných, volně směnitelných měnách. 

 

Forfaitingové operace probíhají ve dvou fázích (kontraktační a realizační). První fáze 

spočívá ve smluvním sjednání podmínek. Před podpisem smlouvy forfaitér zjišťuje bonitu 

dovozce, hodnotu pohledávky a měnu, dále garantující banku a druh použitého 

zajišťovacího instrumentu, termín dodávky. K podpisu forfaitové smlouvy dochází po 

podpisu obchodní smlouvy. Druhá fáze nastává po dodávce zboží, kdy vývozce získá od 

banky avalovanou směnku nebo bankovní záruku. Následně je tato zajištěná pohledávka 

převedená vývozcem na forfaitéra. Ve stanoveném termínu po předání proplatí forfaitér 

odkoupenou pohledávku vývozci a sám inkasuje až v den splatnosti dokumentů. Při 

nezaplacení je pohledávka vymáhána forfaitérem. 

 

Druhy forfaitingu[13]: 

 Vývozní forfaiting – je nejrozšířenější formou, je spojený s financováním vývozce. 

 Dovozní forfaiting – vyskytuje se ve dvou variantách: 

o tuzemský dovozce doveze zboží na obchodní úvěr a forfaitér odkupuje vzniklou 

pohledávku od zahraničního vývozce; dovozce tak získá zboží na úvěr; 

o dovozce vystaví směnku vlastní s avalem přijatelné banky, forfaitér tuto směnku 

odkoupí a zaplatí zahraničnímu vývozci. 
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Cenou forfaitingové operace je diskont, který si forfaitér sráží při odkupu pohledávky. 

Úroková sazba pro výpočet diskontu může být sjednána jako fixní nebo jako variabilní. Při 

variabilním úročení má sazba dvě části – variabilní část tvoří aktuální úroková sazba + 

pevná úroková marže. Výše pevné složky zohledňuje riziko forfaitéra, použitou měnu, výši 

pohledávky, provozní náklady spojené s forfaitingem pohledávky. 

 

Význam forfaitingu [13]: 

 urychluje uzavírání hospodářských smluv, 

 snižuje riziko dodavatele, 

 urychluje dodavateli tok příjmů z pohledávek. 

 

2.1.7 Leasing 

Leasing (nájem) umožňuje užívání dlouhodobého majetku bez jeho nákupu, tj. bez 

potřebné hotovosti.  Nájemce a pronajímatel uzavřou smlouvu, ve které jsou upřesněna 

práva nájemce na užívání a jeho povinnosti hrazení plateb za užívání pronajatého 

majetku.[14] 

 

Hlavní výhodou je, že [14]: 

 nedochází k jednorázovému velkému výdaji hotovosti, 

 šetří ztráty ze zastarávání majetku, 

 přenáší na nájemce daňové úlevy, 

 šetří peníze oproti úvěru, protože zatímco splátky úvěru nelze zahrnout do nákladů a 

snížit jimi daňový základ, leasingové platby jako pronájem jsou platbou za služby, tedy 

daňově uznatelným nákladem. 

 

Nevýhoda spočívá v tom, že celkově je leasing dražší než jednorázové pořízení 

dlouhodobého majetku, protože leasingové splátky nezahrnují pouze cenu pronajímaného 

majetku, ale také zisk leasingové společnosti. 

 

Nejběžnější formy leasingu [13,14]: 

 operativní (provozní) – blíží se svou podstatou klasickému pronájmu. Je zpravidla 

krátkodobý, životnost majetku je delší než období užívání. Kromě financování se 
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pronajímatel stará i o servis a údržbu majetku a bere na sebe náklady s tímto spojené, 

po uplynutí sjednané doby se majetek vrací do rukou pronajímatele, 

 finanční (kapitálový) – svou podstatou se blíží prodeji na splátky. Jde o dlouhodobý 

pronájem majetku na déle než 3 roky a je nevypověditelný. Náklady na servis a údržbu 

na sebe přejímá nájemce a po skončení nájemní lhůty (po splacení celého majetku) 

přechází majetek do vlastnictví nájemce, 

 prodej a zpětný pronájem (nepřímý finanční leasing) – firma vlastnící majetek jej prodá 

leasingové společnosti a ta mu ho zpětně pronajme. Jde o určitou obdobu hypotéky. 

 

2.2 VLASTNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Vlastní zdroje financování dělíme dle původu na interní a externí zdroje. Interní (vnitřní) 

zdroje financování představují finanční zdroje, které vznikají na základě vnitřní činnosti 

společnosti. Mezi tyto zdroje jsou zahrnovány především odpisy a nerozdělený zisk. 

Financování interními zdroji přichází v úvahu u fungující zaběhnuté firmy. Jedná se o 

zdroje, které si firma vytvoří sama, zdrojem kapitálu je hospodářská činnost, jejímž 

výsledkem je zisk po zdanění. Externími zdroji jsou hlavně vklady vlastníků [14]. 

 

2.2.1 Zisk  

V případě použití zisku jako zdroje financování hovoříme o samofinancování, které slouží 

především pro dlouhodobé financování. Takovéto financování má několik výhod. Jednou z 

nich je fakt, že nevznikají náklady na cizí zdroje (náklady spojené s emisí dluhopisů, 

čerpáním úvěrů apod.) Při samofinancování se nezvyšuje objem závazků a snižuje se 

podstupované finanční riziko podniku. Naopak nevýhodou je, že zisk není stabilním 

zdrojem, který nemusí být vytvářen každoročně a navíc je zdrojem relativně dražším.[14] 

 

2.2.2 Daňové odpisy  

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého majetku za určité 

období. Jejich hlavní funkcí je zabezpečit proces postupného přenosu ceny majetku do 

nákladů, tím postupně snižovat jeho výši a zajistit jeho obnovu. Odpisy jsou stabilním 

finančním zdrojem, jehož výhodou je, že jsou k dispozici i v případech, když firma 

nevykazuje zisk. 
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3. ROZDÍLY MEZI FORMAMI FINANCOVÁNÍ 

 

Najít nejefektivnější formu financování pracovního kapitálu podniku v současné době, 

která je již několik let zasažena finanční krizí, je mnohem komplikovanější, než tomu bylo 

před nástupem krize. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika doporučuje kombinovat cizí 

zdroje financování s vlastními zdroji při maximálním poměru 1:1 s tím, že záleží na 

oboru, v němž firma podniká, v jaké situaci se nachází, na jeho finančním řízení a velikosti 

podniku [14]. 

  

Použití cizího kapitálu má několik příčin [3]: 

 podnik přechodně nedisponuje potřebným kapitálem v době, kdy jej potřebuje (např. 

při nákupu surovin, při předzásobení před sezonou),  

 cizí kapitál také umožní akce, které jinak nelze uskutečnit, 

 cizí kapitál je většinou levnější než kapitál vlastní a jeho použití tudíž zvyšuje 

rentabilitu podniku, 

 úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást 

nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně; to způsobuje tzv. daňový efekt (daňový 

štít). Daňový štít ale působí jen tehdy, pokud podnik dosahuje zisku. 

 

Tady bych se chtěla zastavit a upozornit na zlaté bilanční pravidlo, které doporučuje sladit 

časovou vázanost aktiv a pasiv. Říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

z dlouhodobých zdrojů (tj. vlastního a dlouhodobého cizího kapitálu) a krátkodobý majetek 

z krátkodobých zdrojů. Tento případ je ideální představou, která ale v praxi nenastává. 

Některé podniky volí i méně vyvážené financování, které popisuje kapitola 2 

(konzervativní a agresivní financování).[4] 

 

V normálních podmínkách málokterý podnik pracuje bez cizího kapitálu. Proti jeho 

většímu použití však stojí tyto skutečnosti [3]: 

 cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu; při 

velkém rozsahu dluhů roste nebezpečí bankrotu; 

 každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat, neboť potenciální věřitelé se obávají 

o svůj kapitál v případě likvidace vysoce zadluženého podniku. 
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Vlastní zdroje financování mají také jisté nevýhody, protože jde o: 

 kapitál vložený majiteli, který lze využít jen do určité míry, kdy je majitel ochoten tyto 

prostředky použít jako dodatečný zdroj financování, 

 nevyplacený zisk, který je jako zdroj financování nejistý, protože výsledek hospodaření 

může být i záporný. 

 

Je nutné také upozornit na fakt, že zisk nemusí představovat hotové peníze, ani peníze na 

účtech, tudíž nemusí být k dispozici pro žádné platby. Podnik sice vykazuje účetní zisk, ale 

nemá cash flow (rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji). Tak se může stát, že 

podnik sice vykazuje vysokou částku nerozděleného zisku, ale nemá dost volných 

peněžních prostředků na běžný provoz podniku a dostává se do platebních potíží.    

 

Přestože mají vlastní zdroje řadu nevýhod, měly by se firmy snažit o jejich posílení, 

protože podnik, který se nemusí spoléhat na přízeň bankovních domů, protože má dostatek 

vlastních zdrojů, může využít finančních slabostí svých konkurentů a dosáhnout na trhu 

většího úspěchu v boji o zakázky, a to tím, že je schopen nabídnout oproti konkurenci nižší 

ceny svých výrobků. Boj o přežití v krizovém období je mnohdy bojem o dosažitelné a 

akceptovatelné ceny. [12]     
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4. SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

VELKÝCH, STŘEDNÍCH A MALÝCH PODNIKŮ 

 
Velikost podniku zásadně ovlivňuje možnosti zajišťování financování pracovního kapitálu, 

protože jak velké podniky tak malé mají svá specifika, své výhody i nevýhody, slabé i silné 

stránky v konkurenčním boji. 

 

4.1 VELKÉ PODNIKY 

Velké podniky mají především tyto výhody [2]: 

 Tím že vyrábějí ve velkém množství, lépe využívají zařízení, mají větší dělbu práce a 

vyšší produktivitu práce a můžou vyrábět s nižšími náklady a tím být 

konkurenceschopnější než menší podniky. 

 Mohou nakupovat ve velkém a za nižší ceny. 

 Snáze získávají úvěry od bank a za lepších podmínek. 

 Prakticky nemají problémy s obstaráváním zdrojů, protože jsou většinou vlastněny 

nadnárodními společnostmi, které jim zajišťují financování a podporu v čase krize. 

 Často využívají monopolního postavení na trhu vůči svým dodavatelům. Dodavatelé 

jsou nuceni akceptovat prodloužení lhůt splatnosti.     

 Můžou si dovolit prodávat na úvěr. 

 

Velké podniky však mají také určité nevýhody [2]: 

 Neumí se tak rychle přizpůsobit změnám na trhu. 

 Výroba se může prodražovat důsledkem velkého počtu úředníků. 

 Při zvětšování trhu rostou přepravní vzdálenosti a tím rostou také náklady na dopravu 

výrobků. 

 Složitější vztahy mezi vlastníky a manažery, kde může docházet k rozdílnosti cílů. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že velké podniky nemívají zvlášť velké problémy 

s financováním pracovního kapitálu. Využívají vlastních zdrojů nebo krátkodobých úvěrů, 

u kterých nemají problém poskytovat požadované záruky.  Také jsou úspěšní při 

prosazování pro ně výhodnějších platebních podmínek (dob splatností jak pohledávek, tak 

závazků). Kladou důraz na prevenci nezaplacení pohledávek a to jejich pojištěním. 
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4.2 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 

Malé a střední podniky by se mohly zdát oproti velkým podnikům bezvýznamné, ale 

v rozvinutých ekonomikách představují téměř 90 % z celého počtu podniků a podíl na 

celkové zaměstnanosti se u nich pohybuje mezi 50 – 70 % a na tvorbě HDP je to 30 – 70 % 

[2].  Proto má smysl se o ně zajímat. Jsou nezbytnými články ve struktuře výroby. 

 

Mezi přednosti malých a středních podniků můžeme zařadit [2]: 

 Jednodušší řídící struktura. 

 Větší pružnost reakce na změnu poptávky a větší citlivost na požadavky trhu. 

  Nízké nároky na vybavení základním kapitálem. 

 Snadné a levné využívání místních zdrojů surovin a pracovních sil. 

 Sociálnější vztahy mezi lidmi. 

 

Slabé stránky malých a středních podniků [2,14]: 

 Nižší tržní podíl, který znamená nižší docilovanou rentabilitu. 

 Nedostatek kapitálového vybavení. Banky je považují za rizikovou skupinu, což 

zhoršuje jejich přístup ke kapitálu. 

 Jsou náchylnější se dostat do druhotné platební neschopnosti. Ta vzniká, pokud 

dodavatel nemá přístup k úvěrovým zdrojům, kterými by financoval pozdě hrazené 

pohledávky. 

 

V porovnání s velkými podniky se malé a střední podniky dostávají do složitých situací 

spojených s obstaráváním zdrojů pro financování pracovního kapitálu. Jsou totiž 

náchylnější se dostat do krizových situací právě z důvodu, že nemají z čeho financovat 

pracovní kapitál. Aby mohly malé podniky výrobu vůbec zahájit, tak si musí na zařízení 

vypůjčit nebo je najmout (leasingovat), což potom mnohdy ztěžuje poskytování dalšího 

úvěru bankou. Banky si před poskytováním úvěru provádí finanční analýzu klienta a 

zhodnocují jeho bonitu, přitom se kritéria pro schválení úvěru zpřísnily po vypuknutí 

finanční krize, takže mnohé malé a střední firmy pak na další úvěry nedosáhnou. Musí tedy 

hledat jiné alternativní cizí zdroje financování pracovního kapitálu jako je tolling, faktoring 

nebo forfaiting.  
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5. FINANCOVÁNÍ V HUTNÍM A STAVEBNÍM SEKTORU 

Malé a střední podniky jsou v současné hospodářské situaci opravdu ve velmi obtížném 

postavení, proto bych se po analýze problémů v hutnictví jako takovém dále věnovala 

problémům právě těchto menších subjektů v sektoru hutnictví, kde bych se zaměřila na 

malé slévárny, kterých je 120 v ČR (např. Lakro Lyšice, Dotex Nový Jičín, Ocelit 

Svatobořice, Metalik Benešov, Nisaform Liberec). Nesmím opomenout stavební sektor, 

protože právě tam je situace ještě horší vzhledem k ekonomické situaci. 

  

5.1 HUTNICTVÍ 

Hutnictví patří mezi odvětví průmyslu, které je náročné na suroviny a energii. Vyžaduje 

vysoké investice do výroby, oproti jiným oborům průmyslové výroby a nutí podniky, které 

nemají vlastní zdroje financování, využívat pro krytí těchto nákladů dlouhodobých úvěrů. 

Běžný provoz hutního podniku pak vyvolává nutnost čerpat běžné krátkodobé provozní 

úvěry pro krytí zejména zásob materiálu.[15] 

Vlastní zdroje financování hutních podniků jsou zvláště v krizových obdobích 

problematické, jelikož dochází ke znatelným výkyvům v objemech výroby, což ovlivňuje 

výsledek hospodaření podniku. 

  

Od roku 2009, který byl nejkritičtějším rokem v hutnictví po roce 1989, je stále největším 

problémem branže přebytek výrobních kapacit, které jsou využívány pouze z 75% a 

vyhlídky na zlepšení této situace nejsou pozitivní, protože hlavní odběratelé ocelářských 

výrobků jsou stále v útlumu. Nejhůře je na tom již chronicky stavebnictví, následované 

strojírenstvím.[15]   

 

Mezi vlivy, které se podílejí na hodnotě výsledku hospodaření a v současné době působí 

velké problémy ocelářskému průmyslu, jsou kromě již zmíněných nevyužitých výrobních 

kapacit také výkyvy v cenách vstupů (náklady na suroviny) a vliv prodejních cen. Podniky 

jsou nuceny zvyšovat prodejní ceny, aby kompenzovaly náklady nevyužitých výrobních 

kapacit, což ale často vyvolává nedostatek zakázek a tím pádem zhoršení výsledků 

hospodaření.  Proto takto sužovaný ocelářský průmysl bude s největší pravděpodobností 

muset zredukovat v příštích letech tyto nevyužité kapacity, aby nedocházelo k čerpání 
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dosud vytvořených vlastních zdrojů (nerozdělený zisk) nebo k hledání nových cizích 

zdrojů.  

 

Slévárny kopírují trend spojený s nevytížeností svých kapacit. Některé naše slévárny byly 

dlouhou dobu i na 40% a 50% vytížení své kapacity. Byly nuceny z důvodů extrémně 

nízké poptávky prodávat za tzv. výrobní náklady nebo i pod tyto náklady. Nemalá část 

majitelů proto vkládala do svých sléváren osobní kapitál, jen aby je udržela při životě. A 

další z nich jsou proto zadlužené, takže i když získají další objednávky, tak se banky, které 

jsou nyní velice opatrné, zdráhají jim poskytnout úvěry na financování pracovního 

kapitálu. I když se zvýšení objednávek začalo projevovat, není tak intenzivní, aby zcela 

naplnilo kapacity sléváren. S naplněnou kapacitou sléváren jsou v současné době spíše 

jedna nebo snad několik sléváren. Odhaduje se, že taková intenzita poptávek jaká byla 

v období boomu před rokem 2009, nebude snad již vůbec docílena. 
1 

 

Dále se zejména malé slévárny potýkají s problémem amatérského přístupu k řízení, což se 

projevuje v nerespektování základních pravidel řízení podniku a obrovskou improvizací. 

Společnosti někdy dokonce nepracují ani s finančním plánem, a pokud ho mají sestavený, 

tak pouze jako doklad pro banky. Obvykle nemají ani zpracovány strategické plány. 

Bohužel výskyt těchto přístupů v České republice není ojedinělý. 
2
 

 

Řešením uvedených problémů malých sléváren by se mohla stát aplikace systému tollingu. 

Slévárna by musela být ale schopna prokázat, že další výroba může být rentabilní a byla by 

ochotna poskytnout detailní informace o své činnosti, to znamená včetně know – how, 

které je u našich sléváren velice ceněné díky desetiletím existence slévárenského řemesla a 

řadě generací slévačů. 

 

 

                                                 

1
 KAFKA, Václav. Světová hospodářská krize a možná východiska pro české slévárny. 47. Slévárenské dny a 

7. Mezinárodní PhD konference, 23. – 24. 6. 2010. Brno. Online. Dostupné z: http//www.metalurgie-

ekonomika.wz.cz/publikace.htm   

2
 KAFKA, Václav. Dopad světové dluhové krize na české slévárny a ocelárny. Oceláři. 28. Ročník 

konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli, 4. - 5. 4. 2012. Rožnov pod Radhoštěm. Online. 

Dostupné z:  http://www.ocelari.cz/files/proceedings/ocelari_12/Sbornik_OCELARI2012.pdf 
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Tolling by tady nemusel být pouze zdrojem financování pracovního kapitálu, ale také by 

mohl pomoci restrukturalizovat podnik zpracovatele (slévárny) s cílem snížit náklady a tím 

zvýšit ziskovost. Tím že se tolling podílí na řízení podniku (nejen finančního řízení), tak 

může vnést do firmy účinné moderní přístupy a metody řízení, což může mít za následek 

posílení konkurenceschopnosti malé slévárny.   

 

Jelikož je ale tolling docela neznámý způsob financování pracovního kapitálu, tak 

předpokládám, že malé slévárny budou nejdříve využívat tradičních zdrojů financování, 

jako jsou úvěry, faktoring či forfaiting.   

 

5.2 STAVEBNICTVÍ 

Ve srovnání s průmyslovou výrobou má stavebnictví některé zvláštnosti. Je to v podstatě 

kusová výroba s dlouhým výrobním cyklem, který trvá i více let. Výroba je pohyblivá, 

výrobek nikoli. Stavebnictví je značně závislé na přírodních podmínkách, což ovlivňuje i 

jeho náklady. Velkou část nákladů tvoří výrobní spotřeba (3/4 nákladů), je to tedy odvětví 

vysoce materiálově náročné.[2] 

 

Stavební výroba se může členit na tzv. velkou a malou stavební výrobu. Velkou stavební 

výrobu (stavby sídlišť, průmyslových závodů, komunikací, inženýrských staveb apod.) 

většinou provádějí velké specializované stavební podniky. Malou stavební výrobu 

(stavební údržba, opravy a výstavby místního významu) provádějí většinou malé a střední 

podniky.[2] 

 

Stavebnictví je již déle než 4 roky v neustále se prohlubující recesi. Pokles objemu 

stavebních zakázek pokračuje. Tato situace by se mohla nazvat jako katastrofální. Trend 

dalšího vývoje v roce 2013 nepřináší naději na zlepšení této situace.[16] 

 

Stavebnictví doplácí na nedostatek investičních prostředků jak ve státní, tak i v soukromé 

sféře. Výrazným signálem je vývoj veřejných zakázek, které se podílejí na stavební 

produkci v úrovni 45 %. Stát jako největší zákazník bohužel neustále snižuje výdaje do 

infrastruktury. V bytové výstavbě se spotřebitelská poptávka také snižuje, což je 

způsobeno do jisté míry zastavením vládních programů pro podporu stavitelství.[16]  
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Malé a střední podniky na tuto situaci doplácejí nejvíce, protože nejsou schopny 

konkurovat velkým podnikům, které v dnešní době bojují o každou i malou zakázku, což 

v době boomu nedělaly, věnovaly pozornost převážně velkým veřejným zakázkám.  

Mnoho menších firem již zbankrotovalo, protože neustálo tvrdý konkurenční boj ve 

stavebnictví a další zřejmě tento osud čeká, pokud nenastane obrat k lepšímu.  

  

Většina malých a středních stavebních firem aby vyrovnala pokles tržeb, tak již z velké 

části vyčerpala vnitřní úspory. Musí tedy žádat o bankovní úvěry, nebo využívat další 

dostupné cizí zdroje financování jako je faktoring, forfaiting, leasing popřípadě tolling. 
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6. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ   

Současná doba by se dala charakterizovat jako dobou krize, kde tržní prostředí je nestálé a 

nepravidelné změny v tomto prostředí nutí podniky neustále a rychle se přizpůsobovat 

těmto změnám. Tato doba proto vyvolává mimořádné nároky na řízení pracovního 

kapitálu. Efektivní řízení pracovního kapitálu totiž prokazatelně přináší snižování nákladů, 

což je dnes důležité v konkurenčním boji, kde pro získání zakázky rozhoduje především 

cena výrobku. Relativně jednoduchými opatřeními tak lze získat velmi rychle finanční 

prostředky, které mohou znamenat dodatečné zdroje financování.  

 

Nepotřebných zásob, které nejen ztrácejí na ceně, je rozhodně lepší se včas zbavit i 

s určitou ztrátou, než jim svítit, topit, poskytovat prostor a evidovat je. Samozřejmě, že 

ideálem by bylo nemít skoro žádné zásoby, jak je to už praktikováno v automobilovém 

průmyslu pomocí metody JIT. Bohužel aplikaci tohoto systému znemožňuje podnikům 

řada problémů, kde k nejzásadnějším patří (ne)spolehlivost dodavatelů.  

 

Při řízení pohledávek především záleží na vyjednávací pozici vůči dodavatelům a 

odběratelům. Snahou každého podniku je vyjednat si co nejdelší splatnost svých závazků a 

naopak přinutit své odběratele, aby platili co nejdříve od odebrání zboží. Není to 

jednoduché tam, kde je silná konkurence, protože nejen nižší cena výrobku motivuje 

zákazníky ke koupi, ale i výhodné platební podmínky. Zejména pro menší společnosti je 

velmi obtížné dosáhnout výhodnějších platebních podmínek, anebo získat dodatečné zdroje 

včasným inkasem pohledávek. Včasné inkaso pohledávek se může stát kamenem úrazu, 

toto riziko by mělo být ošetřeno např. pojištěním pohledávek nebo efektivním vymáháním. 

Pokud odběratelé nesplácejí pohledávky včas, je těžké platit včas dodavatelům a podnik se 

pak může dostat do finančních problémů, protože nemá prostředky na další financování 

pracovního kapitálu, navíc je ohroženo dobré jméno podniku. 

 

K financování pracovního kapitálu musí podniky kombinovat cizí i vlastní zdroje. Velkým 

podnikům nedělá problém využívat jak vlastních zdrojů financování tak cizích, protože 

tyto podniky mají většinou vytvořeny rezervy na horší časy, které pak lehce využívají 

v krizových situacích. Ani získání bankovních úvěrů pro ně není složité, protože jsou 

v mnoha případech vlastněny nadnárodními společnostmi, které jim poskytují potřebné 

záruky. 
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U menších podniků je využití vlastních zdrojů k financování pracovního kapitálu 

problematické, protože tím, že nemají lehký přístup k dlouhodobým úvěrům, tak musí 

vlastní zdroje využívat především k financování stálých aktiv. Tak u nich stoupá význam 

využití cizích zdrojů k financování pracovního kapitálu. Je třeba si ale uvědomit, že 

využívání cizích zdrojů jako např. krátkodobých bankovních úvěrů klade vysoké nároky na 

společnost do budoucna, protože jsou spojené se splácením úroků. Podniky by si měly 

důkladně spočítat a promyslet, které zdroje jsou pro ně v daný okamžik výhodné, bezpečné 

a také dostupné. 

 

Pokud malé a střední podniky nechtějí nebo nemohou využít bankovních úvěrů, nabízí se 

další možné zdroje financování pracovního kapitálu jako je faktoring nebo forfaiting. 

Největší výhodou těchto zdrojů je, že podnik může získat peněžní prostředky ihned po 

vystavení faktury, nemusí čekat, až odběratel zaplatí. Tím dochází k zrychlení peněžních 

toků, k možnému navýšení obratu a následně také zisku. Dalo by se namítnout, že tyto 

metody jsou drahé, ale je třeba si uvědomit, že např. faktoring není jen úvěr, ale jde o 

komplexní službu poskytující také správu pohledávek. Díky faktoringu může dodavatel 

nabídnout delší dobu splatnosti svým odběratelům, což můžeme brát jako konkurenční 

výhodu. Faktoring navíc nevyžaduje žádné dodatečné zajištění, které je u úvěrových 

produktů vyžadováno. 

 

Podnik může zvýšit svoji likviditu také využitím nepřímého finančního leasingu. 

Významem této formy financování je, že částku získanou prodejem předmětu může 

nájemce okamžitě reinvestovat, to znamená využít k financování pracovního kapitálu. 

 

Pro financování pracovního kapitálu se také nabízí ještě nepříliš známá metoda tolling, 

která je vhodná k aplikaci především malým a středním podnikům. Tato metoda 

nezajišťuje pouze financování běžného provozu podniku, ale jde o celý systém 

komplexního řešení krizové situace u výrobního podniku. Přestože je její zavedení docela 

komplikované a předchází její implementaci náročné prověřování výrobce, mohla by tato 

metoda pomoci podniku překonat současné krizové období. 
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