
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je popsat cíle a úkoly krátkodobého a dlouhodobého finančního 

plánování a zhodnotit pouţití a efektivnost jednotlivých zdrojů financování. Obsahem této 

práce bude popsat finanční plánování, kde se zabývám úkoly, funkcí a cílem finančního 

plánování. Dále pak finančním a podnikatelským rizikem, druhem financováním, finanční 

politikou a finanční kontrolou a auditem. Druhou velkou částí se zabývám zdroji financování 

jednotlivých podnikových aktivit. Jedná se o zdroje krátkodobého a dlouhodobého finančního 

investování. Jako třetí část uvedu hodnocení efektivnosti investic. 

 

Abstract 

Into the bachelor thesis, I would like describe the objectives and tasks of short-and long-term 

financial planning and to evaluate the use and effectiveness of various funding sources. The 

content of this thesis will describe the financial planning, which deals with the tasks, 

functions and purpose of financial planning. Furthermore, financial and business risk, the type 

of financing, financial policy and financial control and audit. Into the second part I solve the 

major sources of financing of business activities. It is a source of short-and long-term 

financial investment. As the third part will bring the evaluation of investment efficiency. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době si kaţdý podnik přeje uspět na trhu domácím, ale zároveň i na trhu 

zahraničním. Proto musí neustále sledovat veškeré dění, které s ním souvisí. Jedná se hlavně o 

vnější a vnitřní vlivy, kdy podnik musí umět na ně zareagovat a utvořit takové opatření, aby 

nedošlo k ohroţení na trhu a podnik byl stále úspěšný. Jakákoliv reakce na tyto podněty je 

vyjádřena plánováním. Je to tzv. rozhodovací proces, který se zabývá navrhováním, 

hodnocením a stanovením cílů pro úspěšnost podniku. Finanční plánování je velkou součástí 

řízení podniku a jeho výsledným produktem je finanční plán, kde jsou zachycovány budoucí 

stavy ve finančním systému.  

 

Téma „Finanční plánování“ jsem si vybrala pro vypracování své bakalářské práce, hlavně 

proto, ţe jsem se chtěla dozvědět více, o finančním plánování podniku a jak podniky nakupují 

své zařízení a jaké zdroje financování mohou vyuţít. Vysvětlím pojem finanční plánování, 

jeho funkce, úkoly a cíle. Dále jaká rizika mohou nastat jak ve finančním tak i 

v podnikatelském plánování. Jaké jsou druhy finančního plánování a finanční politika 

podniku. Následně se zmíním o finanční kontrole a auditu. 

 

Další velkou sloţkou bakalářské práce jsou zdroje financování jednotlivých 

podnikatelských aktivit. Zaměřila jsem se na zdroje a formy krátkodobého financování. 

Vysvětlím např. nerozdělený zisk, metody odpisování, finanční leasing a projektové 

financování. Nakonec zhodnotím metody hodnocení efektivnosti investic, kde porovnám 

zdroje investování, rozdíly a jistá rizika, které mohou nastat. 
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2 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Je proces, který posuzuje celkové efekty rozhodování o zdrojích financování                      

a investičního rozhodování, kdy výsledkem je finanční plán podniku.  

 

Zahrnuje čtyři body: 

a) Vzájemná souvislost – podniky musí stanovit vazby mezi investičními záměry          

a finančními moţnostmi,  

b) Volba alternativy – musí umět popsat moţnosti podniku jak pracovat s různými 

investičními finančními variantami, 

c) Odhad růstu – je to vyjádření, jestli podnik bude zvyšovat svou výkonnost a jestli 

bude docházet k růstu jeho trţní hodnoty, 

d) Eliminace překvapení – neboli identifikace, co nastane v budoucnu, jestliţe 

nastanou určité skutečnosti. 

 

Podnikové plánování v  trţním prostředí má základní myšlenky a to, ţe finanční 

plánování je prvek, který do podniku vnáší finanční cíl. Dlouhodobost finančního plánování 

vede k zásadním změnám v ziskovosti, jenţ lze dosahovat opatřeními, které vedou 

k potřebným efektům aţ za několik let. Také je sloţkou integrující v celkovém podnikovém 

plánu a prověřuje jeho pravidelnost. Sleduje také strategické podnikové cíle a taktické 

finanční cíle a i řídící realizaci přijaté finanční politiky. Je jádrem finančního plánování, jedná 

se o investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 

 

Finanční plánování se tvoří odvozením rozhodujících plánových a finančních veličin 

z globálních údajů: 

- jako je odhad trţeb,  

- dále poţadovaná ziskovost, 

- nezbytné investice, 

- odhadované vývoje vnějších podmínek apod. 

 

Plán prodeje a marketingu je východiskem pro finanční plánování viz. Obr. č. 2.1 

Provázanost jednotlivých podnikových plánů. Z hlediska výchozího plánování je v tomto 

případě styčným bodem velikosti trţeb, které jsou základní sloţkou výnosů v rámci 

výsledovky. Finanční plán musí být schopen pokrýt zpětně náklady na marketing. Proto je 
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nezbytně nutné, aby plán prodeje a marketingu byl v součinnosti s plánem výroby, které musí 

zabezpečovat základní vstupy prostřednictvím plánu zásobování, plánu investic, plánu 

výzkumu a vývoje a personálního plánu. To vše zastřešuje finanční plán, který vytváří 

zdrojové zabezpečení. Kaţdá z fází plánování má tedy specifické poţadavky na vývojovou 

stránku finančního plánu.  

 

Obr. č. 2.1 Provázanost jednotlivých podnikových plánů [1] 

2.1 Úkoly a funkce finančního plánování  

Finanční plánování má základní úkol a tím je zajistit splnění cílů podniku a udrţet jeho 

finanční rovnováhu.  

Jeho součástí je: 

- plánování rozvahy (aktiv a pasiv), 

- plánování výsledovky (výnosů, nákladů, zisku), 

- plánování cash flow (peněţních příjmů a výdajů). 

Plán dále obsahuje popis kapitálových výdajů, které jsou obvykle rozepsány do kategorií 

(např. výdaje na nové výrobky či sluţby atd.). Mohou být děleny ještě dle výrobního oboru 

podniku nebo konkrétních divizí a různých středisek podniku. 

Plánování má v podniku základní funkcí řízení, kdy jde o volbu mezi alternativními 

moţnostmi budoucích aktiv. Plánování, proto stanovuje kdo, kdy, jak a co udělá. 

Plánování obsahuje:  

- jak určit podnikové cíle, 
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- jak zvolit prostředky k jejich dosaţení,  

- jak důkladná příprava musí být, abychom splnili úkoly příštích období, 

- a jak provést průběţnou kontrolu k naplnění cílů. 

 

Pro dobré plánování, je třeba důkladně vyuţít dvě zásady, kdy plán vychází ze znalosti 

trţní situace a pravdivého odhadu pro vývojové tendence do budoucna. Plánování je celoroční 

aktivita, která je spojena s trvalou kontrolou jeho naplňování a dále je systematická, kdy 

určité metody a plány se zpracovávají písemně. 

 

Plán je hlavně zaměřen na zvýšení trţní hodnoty podniku a dosaţení zisku. Zahrnuje 

veškeré útvary podniku. Jak časové tak i věcné části jsou sladěny. Plán sestavují ti pracovníci, 

kteří budou mít odpovědnost za jeho provedení. Jsou zaloţeny na posuvném principu, kdy se 

kaţdý rok sestavují plány pro další léta. Plán musí být reálný, k tomuto dosaţení musí být 

vţdy pruţný a upravován podle měnících se vnějších, tak i vnitřních předpokladů. 

 

Plánování uskutečňuje celkovou strategii podniku, která se odvíjí od poslání podniku 

(maximalizovat trţní hodnotu podniku, prodávat výrobek dle vlastní tvorby při nejniţších 

výrobních nákladech apod.). Strategická rozhodnutí plánu se zpravidla týkají: 

- trhu (podíl podniku na trhu, získání nových trhů), 

- výrobků čí sluţeb (volba konkrétní komodity, inovace stávající), 

- sortimentu (sníţení či zvýšení), 

- obratu (zachování, zvýšení či sníţení objemu prodeje), 

- závislosti (kooperace, účast na jiných podnicích), 

- výrobního programu (diverzifikace, specializace), 

- velikosti podniku (investice, akvizice, odprodej).[11] 

2.2 Rizika finančního plánování a podnikatelské riziko 

Finanční riziko vzniká z vyuţívání forem financování, které si vynucují fixní platby coţ, 

jsou splátky úvěrů, splátky obligací, úroky z úvěrů a obligací, leasingové splátky. 

Vyjmenované platby mají vţdy přednost před výplatou dividend, provozními náklady, dále 

pak před pouţitím disponibilního zisku na pouţití finančního rozvoje. Finanční riziko ukazuje 

hlavně ztrátu likvidity podniku. U akciových společností jde hlavně o proměnlivost výnosů na 

akciích, a s tím je také spojeno kolísání její trţní hodnoty, jako kurzy akcie. 



5 

 

 

Hmotné investice jako jsou stroje, budovy, nové technologie atd., kdy efektivnost 

činnosti podniku působí s důsledky dlouhodobými a jsou kapitálově náročné, proto je důleţité 

posoudit významné rizikové stránky.  

Analýzu provádíme v těchto fázích: 

a) stanovení kritických faktorů rizika investičního projektu (analýza činnosti), 

b) bodu zvratu a jeho sestrojení, 

c) za pomocí statistických metod stanovíme kvantifikaci rizika, 

d) na sníţení rizika je důleţitá příprava a realizace, 

e) pro různé kritické situace v budoucnosti je potřeba řádná příprava plánů 

konkrétních opatření. 

 

Obr. č. 2.2 znázorňuje Rizikovou prémii, kde ukazuje málo rizikovou alternativu, 

rizikovou prémii. Riziková prémie je zahrnována do poţadované míry výnosnosti příslušné 

alternativy řešení. Je odráţen stupeň při vnímání rizika a ve finančním rozhodování je třeba 

riziko určit tak, aby bylo moţné varianty řešení porovnat dle rizikovosti. 

 

 

Obr. č. 2.2 Riziková prémie 

 

Riziková teorie investičního rozhodování má celou řadu návrhů či jinak sloţitějších 

matematicko-statistických postupů a nástrojů pro měření a zohledňování rizika v investičních 

úvahách. V ekonomické a finanční samostatnosti podniku jsou podmínky v trţní ekonomice 

úplně jiné situace jako je riziko investice, kdy dopadá na vlastníky a manaţery. 
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Ve finančním riziku je třeba zohlednit rozhodování, kdy se vţdy uvaţuje o různých 

variantách řešení. Varianty s vyšší efektivností jsou zpravidla velmi riskantní. Důleţité je, aby 

se našlo optimální a kompromisní řešení mezi rizikem a efektivností. 

 

Podnikatelské riziko chápeme jako jisté nebezpečí, kdy dosaţené výsledky se budou 

odchylovat od předpokládaných výsledků podnikání, mohou být buď příznivé ţádoucí a 

neţádoucí nebo mohou být různě intenzivní. Podnikatelské riziko je také moţnost vzniku 

ztráty v hospodářské činnosti. Dále pak mluvíme o riziku v souvislosti s dosaţením nízkého 

zisku (efektu) neţ je obvyklé nebo by mohlo být dosaţeno v minulosti. Nebo o riziku 

v souvislosti s pozitivními výsledky, neţ byly předpokládány. Proto je důleţité vţdy hodnotit 

podnikatelské riziko ze dvou stránek: 

a) pozitivní stránka – je to vidina vyššího úspěchu a zisku, 

b) negativní stránka – hrozí zde velké nebezpečí hospodářských výsledků. 

 

Podnikání přináší vidinu úspěchu, společenského postavení i vidinu zisku, ale je zde           

i vidina nebezpečí neúspěchu i ztráty a úpadku. 

Ve dvou oblastech existuje vysoký neúspěch v podnikání: 

- uvedení nového výrobku na trh,  

- výzkum a vývoj. 

2.3 Druhy finančního plánování 

U finančního plánování si musíme uvědomit, ţe rozlišujeme časový horizont, který 

dělíme na krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování.  

2.3.1 Krátkodobé finanční plánování 

Časový horizont je stanovený do 1 roku, jeho hlavním úkolem je obstarat krátkodobé 

finanční zdroje. Týká se především běţné hospodářské činnosti (např. plánování 

krátkodobých aktiv a pasiv atd.). Je třeba vědět, zda budeme mít dostatečné mnoţství 

finančních prostředků na bankovních účtech a zda krátkodobé poskytnuté, ale i přijaté půjčky, 

jsou optimálně uspořádány. 

Nástrojem krátkodobého plánování je peněţní rozpočet, je to rozpočet všech plánovaných 

příjmů a výdajů. Jejich rozdíl (saldo), je pro podnik důleţitou informací. 
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Existují dva druhy salda: 

a) nedostatek peněţních prostředků (manko), které musíme pokrýt např. 

sníţením nákladů, zvýšením prodeje naších produktů nebo pomocí půjček či 

vydáním dluhopisů, 

b) přebytek peněţních prostředků, který vyuţijeme tak, ţe ho převedeme do 

dalšího období nebo umístíme výhodně na peněţním trhu. 

Zároveň bychom měli v rozpočtu počítat i s určitou rezervou, poněvadţ se mohou 

vyskytnout nepředvídané údaje. 

2.3.2 Dlouhodobé finanční plánování 

Nejčastěji je tvořeno v časovém rozmezí 2 – 5 let, ale některé firmy se dívají dopředu a 

plánují tak i na více neţ 10 let. Slouţí především k realizaci podnikatelského záměru (např. 

nákupu investičního majetku) a jeho hlavním úkolem je také obstarat efektivní kapitál. 

Pomocí dlouhodobých finančních plánů (rozpočtů) zajistíme dlouhodobé cíle podniku. Roční 

finanční plán můţe zajistit především rozpočet finančních potřeb a zdrojů. 

 

Splnění dlouhodobého finančního plánu nám pomáhá zajistit krátkodobý finanční plán, 

který zahrnuje plánování výnosů, nákladů a zisků, tj. plánovaná výsledovka (obvykle roční), 

dále pak roční plán cash flow, zahrnuje také plánování aktiv a pasiv, tzn. roční plánovanou 

rozvahu a následně pak rozpočty peněţních příjmů a výdajů (jsou rozpracovány aţ do denních 

rozpočtů).  

 

Dlouhodobý finanční plán pak obsahuje: 

a) analýzu stávající finanční situace, 

b) plán potřeb našeho podniku, 

c) plán cash flow, tj. plán příjmů a výdajů (hodnocení jejích likvidity), 

d) plánovanou rozvahu (poţadavky na majetek, struktura aktiv a pasiv), 

e) rozpočet externího financování podniku, 

f) plán nákladů a výnosů (výsledovka), především schopnost podniku vytvářet zisk. 
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2.4 Finanční cíle podnikání a finanční politika podniku  

Finančním cílem podnikání je maximalizace trţní hodnoty podniku, můţeme v podstatě 

říci to, ţe vlastníkovi jde o maximalizaci poměru trţní hodnoty podniku k jeho účetní 

hodnotě.  Obr. č. 2.3 Finanční cíle podniku znázorňuje likviditu a rentabilitu.  

 

Obr. č. 2.3 Finanční cíle podniku 

 

Finanční politika je nedílnou součástí celkové podnikové politiky. Ukazuje následnou 

konkretizaci všeobecného směru činnosti finančního řízení, kdy vede ke stanoveným cílům 

finančního hospodaření. 

 

Jednotlivé sloţky pro uplatnění finanční politiky podniku: 

 Daňová politika – zabývá se rozdílem mezi účetním hospodářským výsledkem    

a základem daně ze zisku. Trvalé rozdíly jsou uvedeny v zákonu o daních 

z příjmů (to jsou daňově uznatelné a neuznatelné náklady, daňově umořovací 

ztráty), časové rozdíly vyplývají z moţnosti, jak budou uplatňovat odlišné 

reţimy odpisování pro účetní a daňové účely, 

 Dluhová politika – ta se zabývá kapitálovou strukturou podniku a věří, ţe 

nejdraţším zdrojem financování je vlastní jmění, protoţe cizí zdroje jsou pro 

podnik mnohem levnější a to z toho důvodu, ţe při úročení se úroky započítávají 

do nákladů a krátkodobé se neúročí. Zadluţenost je faktor, který zvyšuje za 

určitých podmínek rentabilitu vlastního jmění, 
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 Účetní politika – je to moţnost zabývající se alternativním účtováním spotřeby 

materiálů a odpisů. Máme zde dva způsoby ocenění zásob a to průměrné 

pořizovací ceny nebo FIFO. Také zde hraje roli i metodika účetních odpisů, 

 Likvidní politika – stanovuje tak míru rizika platební neschopnosti podniku,      

to hlavně zajímá dlouhodobé věřitele, 

 Úvěrová politika – se zabývá podnikem poskytovaného obchodního úvěru           

a obsahuje tak zejména platební podmínky jako jsou lhůty splatnosti faktur atd., 

 Dividendová politika – obsahuje přijaté pravidla jako dlouhodobé podnikové 

směrnice pro rozdělování zdaněného zisku na spotřebu (dividendy) a reinvestici 

(zadrţený zisk). Tato politika je spojena s daňovou, účetní a dluhovou. 

Významnou pozici zaujímá hlavně u kapitálových společností (a.s., s.r.o.). 

 

Finanční politika = soubor cílů, nástrojů a opatření, jejichţ smyslem je: 

 dosaţení podnikatelských (finančních) cílů, se zvláštním důrazem na 

 zajištění potřebných finančních prostředků. 

 

V procesu operacionalizace finančních cílů podniku je vhodné začít jiţ na úrovni 

podnikové finanční politiky, coţ je nepochybně strategická úroveň řízení. Mimo jiné by měly 

být pravidelně zvyšovány i nejméně dva následující cíle finanční politiky firmy: 

- zajištění likvidity (schopnost podniku splácet závazky) při minimalizaci ceny 

finančních zdrojů podniku, a naproti tomu 

- likvidnost jako vlastnost majetku překlápět se do likvidnějších forem (včetně 

hotovosti). 

 

Cíle podniku jako východiska finanční politiky: 

Firemní cíle existují pouze jako cíle zájmových skupin, ze kterých zjevně nejvýznamnější 

jsou: 

- vlastníci (akcionáři), 

- management, motivace managementu podílem na zisku není jediné (nezbytně nutné) 

řešení, protoţe vlastník by mohl a měl motivovat management i jinak, 

- zákazníci a spotřebitelé, 

- dodavatele a odběratelé s ohledem na velikost dodávek, stabilita vztahů mezi 

dodavatelem a odběratelem, 

- zaměstnanci – mohou profilovat firmu pozitivně i negativně, 
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- veřejnost, 

- stát. 

Posilování role vlastníků je obecně povaţováno za rozhodující trend, z čehoţ plyne, ţe 

cílová koncepce se obvykle odvozuje od individuálních cílů vlastníka, kterými jsou 

(nejčastěji): 

- jistota (pocit jistoty), 

- samostatnost,  

- udrţení podniku,  

- růst podniku, 

- společenské uznání, 

- likvidita (typický je extrémní tlak na likviditu),  

- spokojenost zákazníka (s cílem dosaţení opakovaných nákupů), 

- zajištění pracovníků (v podobě vytváření pracovních míst a pocitu sociální 

jistoty), 

- obrat (trţby).[2] 

2.5 Finanční kontrola  

Finanční kontrola je nástrojem řízení podle stanovených finančních cílů a finanční 

politiky. Aby byla finanční kontrola účinná, musí plnit obecné poţadavky kontroly: 

- bezodkladně signalizovat odchylky od ţádoucího stavu, 

- finanční kontrola by měla směřovat dopředu, 

- důleţité je si všímat strategicky významných bodů, 

- ke skutečnému vývoji nezávisle proměnných přihlíţíme pruţně při hodnocení 

závisle proměnných (např. zisku), 

- měla by být hospodárná, 

- usilují o objektivnost pro manaţery, tyto výsledky kontroly pouţívají, 

- naznačují kroky k nápravě. 

 

Rozpočtová kontrola se váţe na vnitropodnikové účetnictví a jeho úkolem je vytvářet 

předpoklady pro monitorování činnosti podniku jako celku a porovnání jednotlivých částí 

s cíly, které jsou specifikovány v rozpočtech. 
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Operativní finanční kontrola má za úkol zjišťovat rozdíly mezi finančním plánem               

a výkazovou skutečností a zaměřuje se hlavně na zisk, příjmy a výdaje, oběţná aktiva              

a krátkodobá pasiva. 

 

 Doporučuje se sestavovat srovnání klíčových údajů pro vrcholové vedení podniku, které 

zahrnuje: 

a) přijaté úvěry a splácené úvěry, 

b) celkové závazky vůči dodavatelům, 

c) běţný bankovní úvěr, 

d) průměrná lhůta splatnosti dluhů, 

e) celkové pohledávky z obchodního styku a podle lhůty splatnosti, 

f) výdaje na investice, 

g) finanční náklady, 

h) provozní zisk, zisk před zdaněním a zisk po zdanění, 

i) přehled o peněţních tocích. 

 

Strategická kontrola dohlíţí na dodrţení plánovaných hodnot strategických finančních 

veličin jako je například finanční struktura, vlastní a dlouhodobé finanční zdroje a investiční 

výstavba. Jestliţe má strategická kontrola plnit úlohu včasného varování, musí zahrnovat tři 

hodnocení: 

- musí umět rozlišit skutečné vnější ekonomické podmínky od předpokladů, ze kterého 

vychází finanční plán a jak to bude ovlivňovat vliv na vývoj relativního okolí 

v příštích obdobích, 

- vědět jak se liší skutečná finanční situace podniku od strategických cílů zaloţených  

- do finančního plánu, 

- vědět jaké důsledky z toho vyplynou pro vlastní investiční výstavbu. 

2.6 Audit 

Je to disciplína, která má za předmět pozorování a poznávání různých a určitých 

skutečností, dále shromaţďuje relativní údaje, vyhodnotí je a vypracuje závěry. Zaměřena 

můţe být na různé oblasti lidské činnosti. Proces tohoto zkoumání můţe být zaměřen na 

oblasti lidské činnosti. V závislosti na tom rozeznáváme různé druhy auditu, z nichţ budou 
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uvedeny ty nejvýznamnější. Interní audit, externí audit, audit jakosti, ekologický audit a 

počítačový audit. Více přiblíţím interní audit, externí audit a audit jakosti. [5] 

 

Interní audit  

Také je nazýván vnitřní audit. Je zaměřen na zkoumání ekonomických procesů a jevů 

uvnitř podniku, proto nazýván interní audit. Interní audit můţe provádět pracovník podniku, 

který působí v podniku jako vnitřní auditor, ale taky nemusí být pracovníkem působící uvnitř 

podniku. Ve velkých firmách se setkáme se specializovanou firmou nebo to můţe být 

specializované pracoviště s několika zaměstnanci. Oproti externímu auditu je interní audit 

poměrně malá disciplína. Uplatňován ve světě byl aţ na přelomu 30. a 40. let minulého 

století, prováděn byl nejprve v bankovnictví a pojišťovnictví, později se však rozšířil                               

i do průmyslových a obchodních podniků. Hlavním úkolem interních auditů je efektivní 

fungování podniku, které je zaloţeno na dobré organizaci práce, vnitřní organizační struktuře, 

kontrole hospodárnosti a účinného vynakládání zdrojů financování. Interní audit je zaměřen 

na dílčí podnikové procesy. 

 

Externí audit 

Někdy se nazývá účetní audit. Zaměřuje se na individuální a úplné účetní výkazy. 

Provádí ho nezávislý externí auditor, tím můţe být fyzická osoba (jednotlivec) nebo 

auditorská společnost, která poskytuje auditorské sluţby prostřednictvím svých auditorů 

(zaměstnanců). Zpravidla se provádí na objednávku vlastníků podniku u individuálních 

účetních výkazů,  nebo na objednávku vlastníků skupiny podniku u úplných účetních výkazů.  

 

Audit jakosti 

Jedná se o prověřování kvality výkonů poskytovaných podnikem. Rozsah jakosti se můţe 

zabývat buď finálními výrobky, které kdyţ splní podmínky a kvalitu norem, je jim udělen 

certifikát (je uveden na obalu výrobku), nebo je výrobce i poskytovatel sluţby uvedou jako 

svou nabídku nebo reklamu. Takovýto výrobek představuje vysokou kvalitu a je důsledkem 

konkurenceschopnosti na trhu. Ve velkém rozsahu se provádí audit jakosti jako celého 

systému řízení podniku a racionální organizace práce, to aţ do kontroly pracovních náplní 

jednotlivých pracovních míst. Proto, kdyţ je vše hotové, výsledkem je udělený certifikát, 

který potvrzuje splnění mezinárodních norem, které určují poţadavky na systémy řízení                   

a zabezpečování jakosti. Kontrolu a certifikáty udělují pouze specializované instituce. Pokud 

je podniku udělen tento certifikát má větší moţnost uplatnit se na trhu výrobků a sluţeb. 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH 

PODNIKOVÝCH AKTIVIT 

Tato kapitola je zaměřena na zdroje a formy krátkodobého financování, jeho pojetí           

a krátkodobé obchodní úvěry. Dále pak dlouhodobé financování investičního majetku, kde se 

zaměřuji na interní a externí zdroje financování. 

3.1 Zdroje a formy krátkodobého financování  

3.1.1 Pojetí krátkodobého financování 

Krátkodobý majetek byl charakterizován z oběţného majetku, jeho doba pouţitelnosti je 

do 1 roku. Mluvíme o krátkodobém financování, které probíhá neustále a permanentně.  

V krátkodobém financování se díváme na dvě hlediska: 

 Z hlediska zdrojů – jedná se o financování majetku ze zdrojů krátkodobých, tzv. 

uvěrové financování. Rozhodující je časové hledisko. 

 Z hlediska objektu financování – je to financování krátkodobého majetku, 

takovým je oběţný majetek, chápeme pak krátkodobým financováním 

financování oběţného majetku. 

 

  Dáme-li, tyto dvě hlediska dohromady víme, ţe krátkodobé financování je financování 

oběţného majetku z krátkodobých finančních zdrojů. Tato situace je více teoretická neţ 

praktická. V praxi se objevuje pouze výjimečně aţ náhodně. Více se pouţívá, ţe oběţný 

majetek financujeme z dlouhodobých zdrojů, nebo ze zdrojů krátkodobých, které částečně 

kryjí i stálá aktiva. U krátkodobého financování můţeme posuzovat zdroje z hlediska 

statického a dynamického: 

 Statické hledisko – vyjadřují stav k určitému datu, dále pak zdroje krytí 

oběţného majetku. Vykazujeme je na straně pasiv v této podobě: 

- krátkodobé závazky, 

- bankovní úvěry, 

- ostatní pasiva. 

 Dynamické hledisko – jsou to přírůstky (úbytky) daných zdrojů. 
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U oběţného majetku by financování mělo splňovat několik cílů: 

 udrţovat zdroje v potřebné výši pro oběţný majetek, 

 udrţovat vhodnou strukturu zdrojů z hlediska likvidity, rizika a náklady             

na finanční zdroje, 

 udrţovat pruţnost financování oběţného majetku, podléhá v čase změnám          

s  odlišným  rozsahem, změny v jeho struktuře, 

 dále pak koordinace s financováním ostatních činností podniku. 

3.1.2 Krátkodobé bankovní úvěry 

Rozumíme tím úvěry poskytnuté různými bankami jako věřiteli podnikům, dluţníkům na 

pokrytí jejich oběţných majetků a financování jejich přírůstků. Splatnost těchto úvěrů  je do 1 

roku. Potřeba krátkodobých bankovních úvěrů podniku, můţe vznikat v podnicích ze dvou 

hlavních příčin: 

 přechodné – jde o zvýšení potřeb oběţného majetku, zejména hmotného. 

Navyšuje nám jak aktiva, tak i pasiva podniku, jako například čerpání úvěrů       

na nákup dodatečných zásob. Po uplynutí přechodné potřeby se prostředky 

uvolní například prodejem a úvěr se tak splácí (kde nám klesají aktiva, ale také 

pasiva). Kdyţ jde o dlouhodobější zvýšení potřeb, jde o krytí předmětem 

dlouhodobého úvěrování. 

 úhrada jiných závazků podniku a jeho potřeba peněz – navyšuje nám aktiva         

i pasiva podniků, ale mění tak strukturu pasiv (kapitálu) podniku. Jde například      

o úhradu závazků dodavatelů.  

 

Je jednoznačné, ţe se od sebe liší příčiny a důsledky při čerpání krátkodobých úvěrů. 

Podnětem této potřeby jsou odlišné sloţky krátkodobě vázaného oběţného majetku, jako jsou 

zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti, dále pak sezónní náklady, ale i dočasný nedostatek 

finančních prostředků v důsledku neschopnosti placení podniku, krytí časového nesouladu 

mezi potřebami jako výdaje a příjmy. 

Dané úvěry se poskytují do předpokládané maximální výše oběţného majetku či 

příslušných objektů k danému datu (konec měsíce, čtvrtletí, roku aj.) a v jistých případech        

do niţší výše, například úvěr na přímý dovoz v cizí měně. 
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Dostupností krátkodobých bankovních úvěrů pro dluţníky jsou závislé na souhrnně 

úvěrové schopnosti dluţníka. Myslí se tím schopnost dluţníka přijímat krátkodobé bankovní 

úvěry a následně je efektivně splácet. Zkoumání provádí úvěrující banka jako věřitel,            

ale podnik ji následně musí vytvářet svou činností.  

Zahrnuje několik oblastí, jako je například právní poměr podniku čerpající úvěr, 

dosavadní zkušenosti z čerpání a splácení úvěrů, ale také i dosavadní a budoucí 

předpokládanou úroveň hospodaření. Je ověřována běţnými analytickými postupy (analýza 

zisku a rentability, obratnost, majetkové a finanční struktury, likvidita a zadluţenost). Pro 

krátkodobé úvěrování je důleţitá významná analýza budoucích peněţních toků a sloţek 

majetkové tak i finanční struktury. Ty se týkají oběţného majetku a krátkodobých zdrojů.  

Právní forma podnikání souvisí s dostupností úvěrů. Dále ji ovlivňuje i velikost podniku, 

hlavně poměry v nabídce poptávce na trhu krátkodobého kapitálu. 

 

Splácení a čerpání úvěru krátkodobého probíhá jednorázově, ale však postupně podle 

dohodnutého termínu předem stanoveného, které navazují na předpokládaný vývoj úvěrového 

objektu. Jedná se o časový charakter, který se předpokládá od prvního čerpání a splatnost je 

do doby trvání objektu úvěru. 

 

Úvěry se používají:  

- k zaplacení faktur za dodaný materiál, zajišťujeme tak účelnost úvěru neboli úhrada přímých 

potřeb, 

- splatnost jiných úvěrů – splácení jejich splátek. 

 

Splácení úvěrů probíhá takto: 

- úvěr se splácí a jeho úrok hradí v dohodnutých termínech společně, 

- daný úvěr se splácí jednorázově (v den splatnosti), hradí se měsíčně nebo čtvrtletně,  

- nebo se úvěr splácí a úrok hradí v různých dohodnutých termínech. 

 

Technické splácení úvěrů probíhá takto: 

- převodem prostředku na příslušné úvěrové účty z účtů bankovních kreditů, 

- přímý převod trţeb na kontokorentní účet, tím je automaticky splácený úvěr                        

na kontokorentním účtu, případně vzrůstá kredit neboli vklad, 

- převod na úvěrový účet splatného úvěru z výnosu jiného poskytnutého úvěru, 

- nebo kombinací těchto způsobů. 



16 

 

Ekonomické splácení: 

- získané zdroje z realizací objektu úvěru (prodej výrobků), 

- jiné disponibilní zdroje, které jsme získali realizací jiných aktivit, zde patří i zisk jako zdroj 

splácení úvěrů na trvalý oběţný majetek, 

- čerpání jiného krátkodobého úvěru, 

- kombinací těchto způsobů. 

 

Krátkodobé bankovní úvěry se rozdělují podle druhů úvěru, jejich výše, bonity dluţníka, 

zkušeností z dosavadního styku s dluţníkem apod. i podle úvěrujících bank. Přijetí úvěru je 

pro podnik riziko vzhledem k moţnostem ohroţení jeho splácení a placení úroků, které jsou 

závislé na úrovni hospodaření. Dalším rizikem jsou pevné platby, které jsou nezávislé na 

hospodářském výsledku podniku.  

Náklady na krátkodobé bankovní úvěry zahrnují jak úrok z krátkodobého úvěru, tak i 

ostatní náklady spojené s jeho poskytováním. 

 

Potřebný úrok je vyjádřen danou úrokovou sazbou, která je dána ročně. Je to cena, kterou 

podnik neboli dluţník bude platit za poskytnutý úvěr a jeho finanční náklad. Úroková sazba 

nám zahrnuje cenu zdrojů, ze kterých banka poskytuje úvěr, včetně jejich dalších nákladů na 

provoz, neúrokové příjmy to jsou poplatky a provize z bankovních sluţeb, náklady na 

vytváření zákonných rezerv a cenu za všechny rizika, které banka podstupuje v poskytování 

úvěrů. Úroková sazba je tak stanovena jako pevná, která zahrnuje cenu zdrojů a pevnou 

odchylku a pohyblivá kde zahrnuje pohyblivou cenu zdrojů. 

3.2 Dlouhodobé financování investičního majetku 

Na rozdíl od krátkodobého financování velké části oběţného majetku má financování 

investic dlouhodobý charakter a proto se často označuje jako dlouhodobé financování. Do 

dlouhodobého financování však svou povahou patří i financování té části oběţného majetku, 

která má trvalý charakter. 

Financování investic by teoreticky mělo vycházet ze zásady, ţe dlouhodobý majetek je 

třeba krýt dlouhodobými zdroji (zlaté bilanční pravidlo). Je tomu tak proto, ţe při eventuálním 

pouţívání krátkodobých zdrojů a financování přírůstku či obnovy dlouhodobého majetku by 

se mohl podnik dostat do finanční tísně v souvislosti se splatností krátkodobých zdrojů 
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(transformace dlouhodobého majetku na peníze je delší neţ poţadované lhůty splácení 

krátkodobých zdrojů). 

Cílem financování investic je zabezpečit finanční zdroje na efektivní investice s co 

nejniţšími průměrnými náklady kapitálu a nenarušit podstatně finanční riziko firmy.  

Hlavní zdroje dlouhodobého financování investic akciové společnosti mohou být: 

a) interní zdroje (odpisy, nerozdělený zisk, dlouhodobé rezervy), 

b) externí zdroje (podílové listy, dlouhodobé úvěry, obligace, finanční leasing, investiční 

dotace aj.).[7] 

3.2.1 Interní zdroje financování  

Interní finanční zdroje nazýváme jako samofinancování. Samofinancováním se rozumí 

jen financování ze zisku po zdanění a úhradě dividend. Ve vyspělých průmyslových zemích je 

rozhodující podíl financování investic do fixních nákladů. Proto je tenhle podíl daleko vyšší, 

neţ u financování přírůstku majetku oběţného. Plyne to z většího rizika, co přináší 

financování přírůstku fixního kapitálu, tak jako i dlouhé doby obrátky fixního majetku, které 

nám neumoţňují vyuţívat krátkodobý cizí kapitál. 

 

Odpisy 

Rozhodujícím zdrojem interního financování podniku jsou odpisy hmotnéh i nehmotného 

investičního majetku. 

Důleţitým nástrojem finančního řízení je odpisová politika, která je součástí kaţdého 

podnikatelského subjektu a je také součástí finanční politiky státu, vymezuje moţnosti            

a způsoby odpisování pro daňové předpisy, coţ ovlivňuje chování podnikatelské sféry. 

Odpis je postupné opotřebení hmotného i nehmotného majetku, peněţní vyjádření za 

určité období. Hlavním cílem a funkcí je zabezpečit přenos ceny majetku do nákladů, tím 

sniţuje postupně jeho výši v aktivech bilance a zajistit jeho obnovu. 

 

Odpisy jsou součástí provozních nákladů, které ovlivňují cenovou tvorbu, celkové 

náklady a jeho výši podniku, tím i výši dosaţeného zisku a základnu zdanění, to vše se 

promítá do propočtů optimalizace finanční struktury, ukazatelů rentability, efektivnost 

investic, ale i oceňování podniku. 

Jsou sice nákladem, ale nikoliv peněţním výdajem v daném čase. Jsou tak nepeněţním 

nákladem, co sniţuje celkový i nerozdělený zisk podniku. Kdyţ by podnik chtěl dosáhnout 
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skutečného peněţního toku, který má podnik k dispozici pro investice, musí se připočítat 

k nerozdělenému zisku i odpisy. Z finančního hlediska hospodaření jsou odpisy přirozeným    

a stabilním interním finančním zdrojem pro obnovu, rozšíření dlouhodobého majetku. 

Výši odpisů hmotného a nehmotného majetku v jednotlivých letech určuje zvolená 

metoda odpisování, celková odpisová základna a příslušné sazby odpisů. Odpisovou základnu 

určuje objem a struktura majetku a jeho ocenění. 

 

Odpisují se z tzv. vstupní ceny, kterou můţe být zejména: 

- cena pořízení, tj. celková částka na pořízení (nákup) majetku, včetně 

dopravy a montáţe, příp. patentů, licencí, cla aj. sloţek ceny, 

- cena reprodukční, která by měla v zásadě vyjadřovat aktuální cenovou 

úroveň, slouţí k ocenění majetku nabytého jinak, neţ za úplatu či ve vlastní 

reţii, 

- vlastní náklady – v případě pořízení či výrobě ve vlastní reţii. 

 

Vstupní cena takto sníţená o kumulované odpisy (tzv. oprávky) představuje cenu 

zůstatkovou. Pouţívá se také pojem likvidační cena, coţ je cena, za kterou podnik prodává 

vyřazený majetek. 

Výše sazeb odpisů se odvíjí od zvolené (u účetních odpisů) či zákonným předpisem dané 

(u daňových odpisů) metody odpisování. Stanovení odpisových sazeb a objem vytvořených 

odpisů však ještě není kritériem rozhodování o obnově dlouhodobého majetku podniku. Ta je 

určována zejména vývojem techniky a vztahem mezi nabídkou a poptávkou po dané 

produkci.[7] 

 

Metody odpisování: 

a) Lineární odpisování – je to metoda jednoduchá. Odpisuje se rovnoměrně stejné 

procento ze vstupní ceny majetku po celou dobu odpisování.  

b) Degresivní odpisování – metoda odpisování kdy objem odpisů v čase klesá.     

Na začátku se odpisují vyšší částky a po čase se sniţují.  

c) Progresivní odpisování – roční výše odpisu roste. Vyuţívá se v případě, kdy 

firma chce z různých důvodů vykázat vyšší zisk počátkem ţivotnosti majetku.  

d) Nerovnoměrné – jedná se o určitou kombinaci předchozích přístupů např. 

v prvním roce nebo v prvních letech fungování daného zařízení se odpisují 

vyšší částky a potom následují odpisy lineární.  
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Dále je pak zrychlené odpisování, které lze provádět několika způsoby a to: 

- pouţiji metodu degresivního odpisování, doba odpisování se zachová, 

- lineární způsob odpisování, kdy zvyšuji odpisové sazby, tím se mi zkrátí 

doba odpisování, 

- stupňovitá metoda odpisování, odepíši značnou částku v počátečních 

letech, 

- neboli mimořádné odpisy, jde o jednorázový vyšší odpis hned při pořízení 

strojů či zařízení ve stanovených případech, který lze uskutečnit. 

 

Metoda zrychleného odpisování umoţňuje rychlejší obnovu a modernizaci majetku 

podniku, dále pak inovační aktivitu. Pro podnik je tato metoda výhodná z důvodu, ţe při 

uplatnění vyšších odpisů na počátku se nám sníţí zisk a tím pádem se sníţí základna pro 

zdanění. Podnik si tak podhodnocuje svůj majetek a vytváří si tím tiché rezervy. 

 

Zrychlené odpisování má i negativní dopad. Např. můţe nastat riziko inflačních tendencí 

při velké a vysoké míře investování, dále pak tlak na předčasné a neţádoucí vyřazování strojů 

a zařízení, můţe nám také ovlivnit negativně cenu produkce a její odbyt, které můţe vést 

k jeho omezování a ztrátě postavení v konkurenci. Proto je třeba tuto metodu pouţívat velmi 

opatrně a uváţlivě. Metoda zrychleného odpisování se doporučuje pro podniky, které dosahují 

vysokých zisků a postavení na trhu je relativně stabilizované. Platí však, ţe kaţdý podnik 

chce co nejrychleji odepsat svůj jak hmotný, tak i nehmotný investiční majetek na počátku 

jejich fungování. 

Tím, ţe je umoţněno zrychlené odpisování, tak stát přispívá a cílevědomě podporuje 

technický rozvoj, a je ovlivněno investiční rozhodování a realizace jak strategických, tak             

i strukturálních záměrů. Vstupuje, ale riziko prohloubení rovnováhy na investičním trhu, který 

má negativní dopad do cenové úrovně a vyvolá tak inflační trendy. 

Pro rok 2010 rovnoměrného odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám 

přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Odpisové 

tabulky pro rovnoměrné a zrychlené odpisování 

 

Odpisová politika: 

V současné době se odpisová politika řídí zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb.                 

a zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. 
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Účetní odpisy by nám měly zahrnovat reálnou výši opotřebení majetku v cenách 

produkce. Jejich výši a způsob odpisování si rozhoduje podnik sám na základě svých 

odpisových plánů. V jeho rozhodování je podnik omezen zákonnými předpisy a to: 

- ţe hmotný majetek musí být odepsán podle skutečného opotřebení 

v podmínkách běţného pouţívání a nehmotný majetek účetní jednotka 

nejpozději odepíše do 5 let od jeho zařazení, 

- odpisy počítáme jen do výše ceny, kterým je majetek oceněn v účetnictví. 

 

Daňový odpis je odpočitatelnou sloţkou z daňového základu. Zákonem stanovené roční 

zdaňovací období, které je vymezeno určitým rozmezím tzv. taxativně. Vychází ze základních 

principů: 

- tomuto odpisu podléhá jak hmotný tak i nehmotný majetek podniku, 

- daný majetek vţdy odpisuje vlastník, nikoliv nájemce, 

- výši odpisů se počítají ze vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku (můţe 

to být cena pořizovací, reprodukční pořizovací cena nebo vlastními náklady), 

- u technického zhodnocení majetku se odpisuje majetek ze zvýšené vstupní ceny 

o to dané zhodnocení, 

- sníţí daňový základ a to tím, ţe zahrne zůstatkovou cenu vyřazeného majetku do 

nákladů, 

- existuje i majetek, který se neodpisuje, jsou to zejména stále muzejní sbírky, 

umělecká díla pokud nejsou součástí staveb apod., 

- minimální je doba odpisování, od níţ se odvozuje zařazení hmotného a 

nehmotného majetku do šesti skupin. 

                         

Nerozdělený zisk 

Jako další významný zdroj financování interních investic je nerozdělený zisk. Pouţívá se 

pro něj také označení neboli termín „zadrţený zisk“. Můţeme ho také charakterizovat jako 

danou část zisku po zdanění, která se nepouţívá na výplatu dividend a také se nepouţívá       

na tvorbu fondů ze zisku. Je to zbytková poloţka daného celého procesu rozdělování zisku. 

Následující zjednodušené schéma vyjadřuje tvorbu nerozděleného zisku v akciové 

společnosti: 

- Zisk běţného roku před zdaněním 

- Daň ze zisku  

- Příděl rezervnímu fondu ze zisku 
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- Příděly eventuelně jiným fondům ze zisku podle stanov a.s. (např. fond sociální) 

- Úhrada tantiém (odměny členům představenstva, dozorčí rady) 

- Výplata dividend či podílů na zisku 

- Ostatní pouţití zisku (např. ke zvýšení základního kapitálu, úhradě ztrát z min. let) 

= Nerozdělený zisk běţného roku 

+ Nerozdělený zisk z minulých let (počátkem roku)                                             

= Nerozdělený zisk koncem roku 

 

Nerozdělený zisk vystupuje v bilanci podniku jako jedna ze součástí vlastního kapitálu 

(vedle základního kapitálu, emisního áţia a fondů ze zisku). Jeho podíl na celkovém kapitálu 

podniku nebývá obvykle vysoký, podíl na financování investic (tj. na přírůstku majetku), 

eventuelně podíl na přírůstku kapitálu během roku bývá však mnohem vyšší. 

V bilancích amerických podniků bývá podíl nerozděleného zisku na celkovém kapitálu 

značně vyšší. Je to ovlivněno do značné míry tím, ţe v těchto bilancích nejsou obvykle 

zahrnovány rezervní fondy, tvořené ze zisku. 

Na výši nerozděleného zisku mají rozhodující vliv zejména: 

- zisk běţného roku, 

- daň ze zisku, 

- dividendy, vyplacené akcionářům, 

- tvorba rezervních fondů ze zisku.[4]     

 

Rezervní fondy  

V podniku přestavují velkou část zisku a jsou součástí vlastního kapitálu. Rezervní fondy 

tvoří podnik jako ochranu proti rizikům, které mohou nastat. 

Jsou tvořeny obvykle podle zákona a nejdůleţitějším úkolem je umoţnit neboli uhradit 

ztrátu z podnikání. Podnik se můţe sám rozhodnout, zda bude tvořit dobrovolné rezervní 

fondy, usnesením valné hromady. Mají vymezený účel na jejich pouţití, to znamená, ţe 

omezuje mobilitu ve finančním řízení. Tvoříme je za účelem úhrady speciálních                       

a mimořádných ztrát, nebo na předpokládané větší investice podniku. 

 

Existují ještě rezervy, které se odlišují od rezervních fondů, tím ţe při tvorbě, jsou 

zahrnovány do nákladů podniku a mají uţší účelnost pro moţné pouţití. Jsou zahrnovány pod 

cizím kapitálem nebo jako zvláštní poloţka např. ostatní kapitál. Podle daňových zákonů 

mohou být některé rezervy zahrnovány do nákladů, jako uznatelný náklad. To mluvíme             
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o zákonných rezervách, kdy jejich výše a pouţití je stanovena podle zákonů. V ostatních 

rezervách rozhoduje podnik, jejich daná výše je stanovena v daňových zákonech. 

 

Rezervy v podnicích se mohou vytvářet na nejrůznější účely. Obvykle to jsou: 

- rezervy na technický vývoj, 

- rezervy na opravy hmotného dlouhodobého majetku, 

- rezervy na nedobytné pohledávky, 

- rezervy na daň ze zisku, 

- rezervy na dividendy, 

- rezervy na kurzové ztráty apod. 

 

Daňově uznatelné bývají nejčastěji rezervy na opravy nedobytné pohledávky. V ČR jsou 

rezervy na nedobytné pohledávky nahrazeny systémem zákonných opravných poloţek 

k pohledávkám. Pro české podniky jsou daňově uznatelné ještě i ostatní rezervy speciálního 

charakteru, např. na pěstební činnosti v lesnictví, rezervy na sanaci pozemků dotčených 

těţbou, na vypořádání důlních škod apod. 

Kromě rezervních fondů a rezerv různého druhu je často pouţíván termín „tiché rezervy“. 

Ty nejsou v bilanci podniku přímo zachyceny. Vytvářejí se většinou tím, ţe podnik 

podhodnocuje svůj majetek, méně často tím, ţe naopak nadhodnocuje své závazky. Tím 

sniţuje vykazovaný zisk, utají část zisku. 

 

Nejčastěji se tiché rezervy vytvářejí: 

- podceněním zásob podniku, 

- podceněním pohledávek (neúměrné zvětšení podílů nedobytných 

pohledávek), 

- podceněním dlouhodobého majetku jeho neúměrným odpisováním.[7]     

3.2.2 Externí zdroje financování 

Přesněji reagují na změny podnikového majetku způsobené změnou situace na trhu. 

Rychleji a rozsáhleji tvoří tvorbu podnikového kapitálu při zakládání podniku a to                  

za předpokladu, kdy náklady jsou niţší (na pořízení externího kapitálu), neţ celková 

rentabilita podniku. Externí financování zvyšuje efektivnost podnikání, dále také růst 

rentability vlastního kapitálu a i trţní ceny akcie. 
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Dlouhodobý úvěr  

V několika evropských zemích, Japonsku a i v ČR spočívá návratnost financování 

podniků ve střednědobých a dlouhodobých úvěrech. Ve lhůtách 1 – 5 let jsou splatné 

zpravidla střednědobé úvěry a úvěry, které mají delší splatnost a jsou povaţovány                       

za dlouhodobé. 

Ve dvou podobách můţe podnik získat dlouhodobý úvěr: 

a) bankovní neboli finanční úvěr, který je poskytován ve formě peněz komerčními 

bankami, ale také pojišťovací společností, jsou to penzijní fondy, 

b) úvěr dodavatelský, který je poskytován na základě dodávek některých druhů 

fixního majetku, (hlavně jde o stroje a zařízení) dodavatelem k odběrateli. 

 

Je třeba zahrnout k dlouhodobým úvěrům i přijaté zálohy dlouhodobé od odběratelů          

a vydané směnky dlouhodobé. Do dvou skupin jsou zahrnovány všechny návratné 

dlouhodobé zdroje financování v bilancích českých podniků: 

- jsou to dlouhodobé závazky, např. emitované dluhopisy, dlouhodobé 

směnky a přijaté zálohy a jiné dlouhodobé závazky, 

- a dlouhodobé bankovní úvěry. 

 

Dlouhodobý bankovní úvěr 

Podnik jej můţe získat od bank eventuelně jiných finančních institucí. Nejčastěji jako 

termínované půjčky a hypotekární úvěr. 

a) Termínované půjčky – poskytují se hlavně na rozšiřování hmotného 

dlouhodobého majetku v podniku, ale také na trvalé rozšíření oběţného majetku 

zejména zásob, na pořízení nehmotného majetku, nákupu licencí, dále pak         

na náklady povrchové skrývky v dolech a nákup dlouhodobých cenných papírů. 

Jsou také označovány jako investiční úvěry. 

b) Hypotekární úvěr – jedná se o pozemkový a bytový majetek. Jde zejména o úvěr, 

který je refinancován emisí hypotečních zástavních listů, které emitují jen banky, 

protoţe k tomu mají oprávnění, a ručí především za ně svým vlastním jměním. 

 

Projektové financování 

Pouţívá se jako systém projektového financování v průmyslově vyspělých trţních 

ekonomikách pro finanční krytí rozsáhlých a kapitálově náročných akcií. S projektovým 
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financováním se setkáme zejména při investování do těţby a zpracování nerostů, při 

investování v oblasti energetiky, ţelezniční a vodní dopravy apod. 

 

Jako dalšími účastníky projektového financování jsou dále zahrnování dodavatelé a 

odběratelé do budoucna, pojišťovací společnosti, uzavírající smlouvy na riziko spojené 

s projektem a dále nezávislé experty na marketing, finanční hodnocení projektu a právní 

vztahy. Velkou výhodou projektového financování je, ţe se přenáší velká část rizika projektu 

na banky a tak se dluhy podniku vůči bankám neobjeví v bilanci.  

Další investiční finanční podporu poskytuje stát, ale její poskytování je omezeno jak ve 

výši prostředků státního rozpočtu, tak i nutností respektovat trţní přizpůsobení daných 

podpor, tzn. zajistit, tak, aby zásadně nenarušovaly trţní podnikatelské prostředí                        

a aby zajišťovaly stejně velké podmínky podnikání i v mezinárodním měřítku.  

 

V zemích Evropské Unie a České Republice existuje právní úprava veřejné podpory, 

občas je také nazývána jako antipodporové právo, které zakazuje veřejnou podporu narušující 

hospodářskou soutěţ. V České Republice je dán Zákon č. 59/2000 o veřejné podpoře. Pro 

poskytnutí veřejné podpory je povinen poskytovatel informovat Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěţe o poskytnuté podpoře. Tento Úřad posuzuje, zda respektuje zákonná 

pravidla země a Evropské Unie a povoluje tak výjimky ze zákona veřejné podpory. 

 

Veřejné podpory v rámci pravidel EU a ČR lze rozdělit na tři hlavní kategorie: 

a) Regionální podpory – pro oblasti s mimořádně nízkou ţivotní úrovní, nebo 

vysokou nezaměstnaností. 

b) Podpory horizontálního charakteru – platí pro všechna odvětví např. podpora 

malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje. 

c) Podpory sektorového typu – specifické podpory pro jednotlivá odvětví.                

Za citlivé sektory, kde jsou určena přísnější pravidla pro veřejné podpory, jsou 

povaţovány: těţba uhlí a výroba oceli, automobilový průmysl, stavba lodí           

a výroba syntetických vláken.[4] 

 

Důleţitým a významným znakem veřejných investičních podpor je jejich významná 

citlivost výběru. Povaţuje se za dodrţenou, jestliţe instituce, které spravují podpory, 

disponují určitou volností v rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí podpory. Za splnění 
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kritéria citlivého výběru je povaţováno i poskytování podpor regionálního či sektorového 

zaměření. 

Finanční podporu podnikových investic můţeme rozdělit na dvě skupiny: 

a) Přímé investiční podpory – jde hlavně především o investiční dotace za státního 

rozpočtu, různých státních fondů či z rozpočtu samosprávných územních celků. 

Jsou stanoveny buď absolutně, nebo podílem z pořizovací ceny neboli znatelné 

náklady, které jsou dotované projekty konkrétně vymezeny. Sniţují pořizovací 

cenu dlouhodobého majetku, ze kterého se odepisuje. Pro realizaci dotovaných 

projektů se spojuje s dalšími povinnostmi jako je výběrové řízení na dodavatele 

u velkých projektů, dále se musí předkládat informace o průběhu projektu 

zprávy, které jsou zhodnoceny po ukončení projektu atd. Je vhodné si pro tyto 

platby zřídit samostatný účet, který spojuje dodavatelský projekt. 

b) Nepřímé investiční podpory – v podniku sniţuje výdaje a zmírňuje jejich 

finanční riziko. Mezi nepřímé investiční podpory patří hlavně daňové sazby             

a daňové prázdniny, úlevy, moţnost zrychleného odepisování dlouhodobého 

majetku, státní záruky za dlouhodobé úvěry a příspěvky na úhradu úroku 

z dlouhodobých úvěrů a také cla apod. Jsou také uplatňovány cenové úlevy.  

 

Leasing finanční a provozní 

Velkou sloţkou v dlouhodobém investičním financování v externích zdrojích financování 

je financování investic pomocí leasingu. Povaţuje se za velmi pruţný nástroj, který umoţňuje 

investorovi efektivně uplatnit různé nejnovější poznatky vědy a technického rozvoje do praxe 

a tak spojuje investiční činnosti s následným vývojem produkce a trţeb. Vyuţívají je podniky, 

které nově vznikají. Jeho významem je to, ţe je prostředkem podpory odbytu – jeho velkým 

rozšířením se výrazně zkrátil cyklus obnovy. Příkladem jsou toho automobily, počítače a jiné 

druhy investičních statků. 

 

Na znázorněném grafu č. 3.1 Zaměření leasingu movitých předmětů v České Republice 

v roce 2009 podle komodit můţeme vidět zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v roce 

2009 podle komodit. Jsou uvedeny procenta osobních automobilů, nákladních automobilů, 

motocyklů, strojů a zařízení, lodí, letadel, vagonů, lokomotiv atd. 

Oproti roku 2008 se v roce 2009 výrazně zvýšil podíl leasingových strojů a zařízení,          

a to o 6,5 %. I v roce 2009 nadále pokračoval růst podílu operativního leasingu na celkovém 
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leasingu movitých věcí. Operativní leasing dosáhl v roce 2008 na celkovém trhu necelých 

20% a v loňském roce uţ téměř 27%. [14] 

 

Graf č. 3.1 Zaměření leasingu movitých předmětů v České Republice v roce 2009 podle komodit 
 

Z hlediska finančního se jedná o jinou formu potřeb v podniku a jeho financování cizím 

kapitálem, kdy je pronajímatel vlastníkem zboţí, které pouţívá nájemce ke své činnosti, a tím 

se liší od bankovních úvěrů a jiným forem cizího kapitálu. Z hlediska právního jde o leasing 

klasický, kdy je uzavírán právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, kde 

pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a on ho poskytne za nějakou úplatu do uţívání 

nájemci (vlastníkem majetku je tak pronajímatel, který uzavře s nájemcem leasingovou 

smlouvu na předmět leasingu). 

 

Jsou zde podmínky, které musí být dodrţovány pro finanční leasing: 

a)  po skončení doby pronájmu hmotného a nehmotného majetku přejde s následnou 

koupí do vlastnictví nájemce, 

b) doba pronájmu se prodlouţí o 20% stanovené doby odepisování podle daňového 

zákona, nejméně je to však na 3 roky, 

c)  kupní cena najatého majetku po ukončení pronájmu nesmí být vyšší neţ zůstatková 

cena, která je po rovnoměrném odepisování dána podle daňového zákona. 

 

Pokud nejsou splněny některé z těchto podmínek, znamená to, ţe nájemce nesmí 

zahrnout nájemné do nákladů jako poloţku, která sniţuje základ zdanění. 
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Nejčastěji se setkáváme se dvěma základními typy leasingu a to provozní leasing 

(operating lease) a finanční leasing (financial , capital lease). Liší se hlavně délkou pronájmu, 

přechodem vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci leasingu. U obou typů 

leasingů je majetek vlastnictvím pronajímatele. 

 

Provozní leasing 

Je charakterizován jako krátkodobý pronájem, kdy je jeho doba pronájmu kratší neţ 

ekonomická ţivotnost majetku. Délka provozního leasingu není limitována. Nájemce nemá 

právo koupit pronajímaný majetek, proto kdyţ skončí leasing, se pronajímaný majetek vrátí 

zpět pronajímateli. Údrţbu, opravu a servis majetku zajišťuje převáţně pronajímatel.             

U provozního leasingu je moţná vypověditelná smlouva a pronajímatel nese veškerá rizika, 

která plynou z vlastnictví majetku.  

Pouţívá se zejména pro pronájem osobních automobilů, počítačů, kopírovacích strojů 

apod. Je vyuţíván za účelem zabezpečit podnik potřebným majetek, který však není trvalý po 

celou dobu jeho ţivotnosti a proto si podnik tento majetek nepořídí do vlastnictví. 

 

Finanční leasing 

Je velmi významnou sloţkou z hlediska financování podnikového majetku. Finanční 

leasing je dlouhodobým pronájmem majetku, kdy pronajímatel převádí veškerou 

zodpovědnost na nájemce, jedná se o rizika a výnosy spojené s fungováním zařízení majetku. 

Doba leasingu se kryje s ekonomickou dobou ţivotnosti pronajímaného majetku. Leasingové 

splátky pokrývají pořizovací cenu daného pronajatého majetku a ziskovou marţi 

pronajímatele. Leasingová smlouva nemůţe být vypověditelná. 

 

 Pronajímatel neposkytuje ţádné další sluţby, starost o servis, opravu a údrţbu, pojištění 

přechází vţdy na nájemce. Finanční leasing slouţí k trvalému pořízení majetku ve formě 

splátek. V rámci finančního leasingu se rozlišují další typy leasingu a tím je přímý finanční 

leasing, nepřímý finanční leasing leverage  leasing. 

 

Leasingová cena zahrnuje hlavně vstupní neboli pořizovací cenu majetku, dále úrok 

z úvěru v určitém případě refinancování leasingové operace úvěrem a leasingovou marţi 

pronajímatele. Finanční náklad, nebo leasingové úročení je označován za úrok z úvěru             

a leasingové marţe, je také pouţíván termín leasingové navýšení. 
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Celková výše leasingového úročení podléhá působením nabídky a poptávky na 

leasingovém trhu. Zde jsem se řídila podle pana Valacha Josefa z knihy Investiční 

rozhodování a dlouhodobé financování, kde je závislá na několika faktorech, mezi ty 

rozhodující patří: 

- úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, 

- doba leasingu, 

- interval a pravidelnost splátek, 

- navýšení první splátky, 

- odkupní cena. 

 

Další moţností je klasifikovaný úvěr neboli rizikový úvěr (riziková pohledávka). V 

bankovním prostředí lze chápat klasifikovaný úvěr jako bankou poskytnutý úvěr, jehoţ 

návratnost je jakýmkoliv způsobem ohroţena. Nelze jej obecně chápat jako jiţ úvěr 

nesplácený a podléhající takzvané klasifikaci úvěrů. Rizikový či problémový úvěr lze 

definovat jako úvěr, u nějţ není klient schopen jednat plně v souladu s dohodnutými 

podmínkami nebo kde bance hrozí moţnost vzniku částečné či úplné ztráty.  

 

Jak je vidět na grafu č. 3.2 Podíl na klasifikovaných úvěrech v odvětví (v %), kde je 

patrné to, ţe od poloviny roku 2007 určoval celkový podíl průmyslu na rizikových úvěrech 

zpracovatelský průmysl. V závěru roku 2008 je však vidět, ţe banky ohodnotily výhradně 

vyšší riziko úvěrů v odvětví těţby nerostných surovin, které stouply oproti stavu z poloviny 

roku 2008 zhruba 2,5 krát (z 0,6 mld. korun a na 1,5 mld. korun). Na grafu č. 3.3 

Klasifikované úvěry v odvětvích průmyslu (v mil. korun vč. cizích měn) můţeme vidět, jak se 

zvýšil objem rizikových úvěrů ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, a to z 0,4 mld. 

korun na 7,3 mld. na konci roku 2008.  

V příloze č.2 je znázorněn graf, který zobrazuje Vývoj objemu klasifikovaných úvěrů 

v odvětvích (v mil. korun).  
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Graf č. 3.2 Podíl na klasifikovaných úvěrech v odvětví (v %)     

 

 

Graf č. 3.3 Klasifikované úvěry v odvětvích průmyslu (v mil. korun vč. Cizích měn) 

 

4 VLASTNÍ HODNOCENÍ INVESTIC 

4.1 Porovnání krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu 

Jak uţ bylo zmíněno v kapitole 2.3.1 Krátkodobé finanční plánování a 2.3.2 Dlouhodobé 

finanční plánování se od sebe liší hlavně dobou jeho plánování. Krátkodobé finanční 

plánování se stanovuje na dobu jednoho roku za to dlouhodobé finanční plánování je 

stanoveno na dva aţ pět let, někdy aţ 10 let. Liší se také úkolem, pro krátkodobé finanční 

plánování je hlavně zajišťování potřebného mnoţství peněz na bankovních účtech, a zda je 

vše uspořádáno optimálně, jedná se hlavně o přijaté a poskytnuté půjčky. U dlouhodobého 
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finančního plánování je úkolem realizovat podnikatelský záměr, převáţně na nákup 

investičního majetku. Aby finanční plán dlouhodobý byl splněn, napomáhá mu krátkodobé 

finanční plánování, které zajišťuje roční výsledovku, roční cash flow, roční plánová rozvaha a 

nakonec rozpočty peněţních příjmů a výdajů. 

4.2 Krátkodobé a dlouhodobé financování 

Krátkodobé financování se v praxi moc nevyuţívá jen ojediněle, vyuţíváno je hlavně 

dlouhodobé financování. U krátkodobého financování se vyuţívá pouze krátkodobý bankovní 

úvěr, který slouţí zejména na krytí oběţného majetku a financování jejich přírůstků. Jeho 

splatnost je do jednoho roku. Velké riziko je spojené v tom, ţe podnik by nestihl splatit úvěr, 

který je dán pouze do jednoho roku, jsou to pevné platby, které jsou nezávislé na hospodaření. 

Proto kdyţ chce podnik vyuţít investování, volí vţdy dlouhodobé financování, které je pro 

podnik výhodnější tím, ţe je doba splatnosti daných půjček delší.  

4.3 Interní a externí zdroje financování 

Hlavními zdroji pro dlouhodobé financování jsou interní a externí zdroje. Velkou 

součástí interních zdrojů jsou odpisy, které vyjadřují opotřebení hmotného investičního 

majetku v penězích. Myslím si, ţe je to velmi pouţívaná forma finančního investování            

do podniku (firmy). Jak uţ jsem uvedla v kapitole 3.2.1 Interní zdroje, kdy se jejich výše 

vypočítá podle zvolené metody odepisování a odpisové sazbě, které jsou uvedeny ve zmíněné 

kapitole interní zdroje. Platí však, ţe základní majetek neboli prostředek, který si firma pořídí, 

musí být odepsán v té odpisové skupině, ve kterém byl odkoupen nebo při nově zakoupeném 

majetku. Uvedu příklad, kdy se firma rozhodla pořídit např. první stroj, kde zvolili lineární 

metodu odpisování, proto nadále pokračují v dané metodě. Druhý stroj, který je stejný jako 

první se firma rozhodla pořídit od jiné firmy a ti si zvolili, ţe budou odepisovat stroj ve formě 

degresivní metody a proto firma musí pokračovat v degresivní metodě. 

 

Rezervní fondy jsou další sloţkou finančního investování, kdy se z těchto fondů hradí 

ztráty z podnikání. Jsou přesně definované na co je podnik (firma) můţe pouţít, zejména se 

jedná o pokrytí mimořádných a speciálních ztrát nebo pro velkou investici v podniku. 

Rezervy jsou dále vyuţívány také na opravu nedobytné pohledávky. Tvoří se převáţně         

na technický vývoj, opravy hmotného dlouhodobého majetku, daň ze zisku apod. 
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V externích zdrojích financování jsou dlouhodobé bankovní úvěry, které jsou rozděleny 

na terminované půjčky a hypotekární úvěr. Liší se od sebe hlavně tím, ţe hypotekární úvěr se 

pouţívá hlavně na pozemkový a bytový majetek a je refinancován emisí hypotečních 

zástavních listů, které emitují jen banky (mají k tomu oprávnění), za to terminované půjčky se 

pouţívají na rozšíření hmotného dlouhodobého majetku, ale také na rozšíření oběţného 

majetku zaměřeného na zásoby, dále na nákup licencí apod. 

 

Součástí je také projektové financování, které se vyuţívá zejména v investování do těţby 

a zpracování nerostů, ţelezniční a vodní přepravy apod. Výhodou projektového financování 

spočívá v tom, ţe přenáší část rizika projektu na banky, proto se dluhy podniku neobjevují 

v bilanci. Existuje i podpora státu, ale jeho poskytnutí je omezeno ve výši státního rozpočtu    

a dále je nutné respektovat trţní přizpůsobení daných podpor. Jsou tři hlavní kategorie a to 

regionální podpory, podpory horizontálního charakteru a podpory sektorového typu. Liší se 

tím, ţe regionální podpory se vyuţívají zejména s nízkou ţivotní úrovní a vysokou 

nezaměstnaností, oproti horizontálnímu charakteru kdy se zaměřuje hlavně při podpoře 

malého a středního podnikání, vývoje a výzkumu a sektorový typ je zaměřen na odvětvový 

typ jako, například těţba uhlí, výroba oceli, automobilový průmysl, stavba lodí apod.  

 

A jako poslední sloţkou, kterou jsem zmínila pro externí financování je leasing, můţeme 

jej rozdělit na finanční a provozní leasing. Navzájem se od sebe liší délkou pronájmu, ale co 

mají společného je to, ţe jsou majetkem pronajímatele. Odlišné jsou také tím, ţe u provozního 

leasingu hradí opravu, údrţbu a servis pronajímatel, za to u finančního tyto věci platí nájemce.  

 

Zde uvedu příklad, jaké financování by mohli vyuţít malé podniky. Podnik, který 

prosperuje, má kvalitní výrobky, roste objem jeho pohledávek, by chtěl navýšit svou výrobu, 

aby vyhověl rostoucímu zájmu o své produkty, poţádá banku o investiční úvěr. Jenţe 

v minulých letech měli nevyhovující výsledky a navýšení nákladu. Proto jsou nevyhovujícími 

podle akceptační politiky a tak byl investiční úvěr zamítnut bankou. Proto musí zváţit další 

alternativy, buď počkají a poţádají o úvěr o nějaký čas později nebo vyuţijí finanční leasing. 

Pro podnik je finanční leasing přijatelným řešením. Poskytovatel finančního leasingu má 

zvýšenou kontrolu nad aktivy, která financuje (jedná se o fixní aktiva) a tím je tak nahrazen 

investiční úvěr.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat úkoly a cíle krátkodobého a dlouhodobého 

finančního plánování a také zhodnotit pouţití a efektivnost jednotlivých zdrojů financování. 

Téma finanční plánování jsem si vybrala hlavně proto, abych i já sama pochopila, co všechno 

musí podnik podstoupit, jak zanalyzovat veškerá data, aby byl co nejlépe naplánován do 

budoucna chod celého podniku. Podnik musí dbát hlavně na to, aby výsledky, které si 

stanovil, dodrţel bez jakéhokoliv ohroţení, rizik, dosáhl zisku a byl konkurence schopný. 

Proto kdyţ chce podnik dobře sestavit finanční plán, vychází z údajů jako je odhad trţeb, 

ziskovost, nezbytné investice, odhad vnějších podmínek a mnoho dalších.  Nezbytná je i 

průběţná kontrola zda podnik plní své stanovené cíle, aby kontrola byla účinná, musí plnit 

obecné poţadavky kontroly jako je například ţe musí být hospodárná, neodchylovat se od 

ţádoucích stavů, naznačují kroky k nápravě apod.  

 

Při vypracování této práce jsem se také hodně dozvěděla o zdrojích finančního 

investování. Jaký zdroj krytí vyuţít pro investování do majetku podniku, moţné riziko které 

nastane, kdyţ se nebudou splácet půjčky od bank apod. Jak malé podniky (firmy), mohou mít 

problém získat úvěr, a proto musí volit jinou metodu investování. Nejčastější volbou je pak 

převáţně finanční leasing. U středních a velkých podniků je uţ forma investování větší, mají 

větší moţnosti při volbě jaké zdroje vyuţít. Mohou vyuţívat krátkodobé a dlouhodobé zdroje 

investování. U krátkodobých zdrojů financování mluvíme o financování do jednoho roku, 

oproti dlouhodobému, kdy se jedná o financování na dobu delší neţ jeden rok.  

 

Podniky mají velké moţnosti pro vyuţití různých zdrojů krytí. Myslím, ţe průmyslové 

podniky hodně vyuţívají odpisové metody, vyuţívají také leasing jak provozní tak finanční. 

Také vyuţívají úvěry. Nejvíce záleţí také na tom, jak si stojí podnik na pozici trhu, kolik 

jiných úvěrů uţ má, nebo zda má dost finančních prostředků na pokrytí splátek úvěru nebo 

leasingových splátek. 

 

Téma finanční plánování je velmi rozsáhlé a proto jsem se zaměřila na část této 

problematiky z okrajové stránky. Věřím, ţe tato práce napomůţe pochopit, jaké rizika 

podstupují podniky pro vytvoření plánu, aby mohly být o krok před konkurencí a pomocí se 

zorientovat v tom, jaké zdroje financování vyuţít.  
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SEZNAM POUŽITÝCH VÝRAZŮ 

Operacionalizace  

Je chápána jako cesta od pojmů a teorie k empiricky zaloţeným údajům, ukazatelů, znakům. 

Úkolem je přeloţit problém z teoretického jazyka do jazyka výzkumníka a převést jej tak do 

zkoumatelné podoby. Př. Měření výšky dané osoby; o.d. = počet cm od hlavy aţ k patě, 

měřená ve stoje zády ke svislé stěně. 

 

Likvidita 

Schopnost respektive rychlost jak rychle přeměnit příslušné aktivum bez velkých ztrát na 

hotové peníze. 

 

Refinancování 

Poskytování úvěrů centrální bankou, bankám komerčním. 

 

Hypoteční zástavní listy 

Jedná se o dluhopisy, jejichţ jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z 

hypotečních úvěrů. Ty jsou jištěny prostřednictvím zástavního práva reálně existující 

hodnotou nemovitostí. Jedná se tedy o velmi bezpečné cenné papíry. 

 

Emitovat 

Znamená vydávat, resp. dávat do oběhu cenné papíry. Emitent je subjekt, který tyto cenné 

papíry dává do oběhu. 

 

Obligace 

Je investiční nástroj v podobě pravidelných úroků. Jedná se o půjčku, kterou poskytuje nový 

majitel dluhopisu jeho vydavateli.  

 

Rentabilita 

Rentabilita trţeb představuje míru zisku připadající na jednu korunu trţeb. Hodnota ukazatele 

vypovídá o tom, jak dokáţe podnik generovat zisk ze svých trţeb. 

 

Bilance 

Celkový přehled, výsledek nějaké činnosti. 
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Příloha č. 1 Odpisové tabulky pro rovnoměrné a zrychlené odpisování  

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) aţ d)  

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %  

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % 

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

 

[5] 
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Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny 

tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:  

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

[6] 
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Příloha č. 2 Vývoj objemu klasifikovaných úvěrů v odvětvích (v mil. korun) 

 

 


