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FINANCOVÁNÍ PODNIKU 

V tržní ekonomice je veškerá hospodářská 

činnost podniku, od jeho vzniku až po 

zánik, spojena s penězi, tedy s jeho 

financováním. 

Financování podniku představuje takové 

činnosti, při kterých dochází k získávání, 

rozdělování a užití finančních 

prostředků za účelem dosažení 

hospodářských cílů podniku…hlavním 

cílem je vždy ZISK. 
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FINANČNÍ STRUKTURA 

PODNIKU 

FINANČNÍ STRUKTUROU PODNIKU 

rozumíme původ nebo zdroj krytí, ze 

kterého vznikl majetek podniku.  

 

FINAČNÍ STRUKTURU tvoří: 

1. VLASTNÍ KAPITÁL 

2. CIZÍ KAPITÁL 
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FINANČNÍ STRUKTURA 

PODNIKU 

    VLASTNÍ KAPITÁL 

• Základní kapitál: 

peněžní i nepeněžní 

vklady podnikatele nebo 

jednotlivců 

• Rezervní fond: určen na 

krytí nepříznivých výkyvů 

v hospodaření 

• Nerozdělený zisk z 

minulého období a 

vložený zpět do 

podnikání 

    CIZÍ KAPITÁL 

Jedná se o dluh podniku, 

který musí podnikatel v 

určité době svému 

věřiteli zaplatit. 

• Bankovní úvěry, půjčky, 

leasing… 

• Nezaplacené dodávky 

dodavatelům 

• Nevyplacené mzdy 

zaměstnancům 

• Nezaplacené daně 
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FINANCOVÁNÍ PODNIKU Z 

VLASTNÍCH ZDROJŮ 

1. SAMOFINANCOVÁNÍ:  

• Firma ponechá vytvořený zisk v podniku buď ve 

formě nerozděleného zisku, nebo jím dotuje 

rezervní fond. 

• Dalším zdrojem samofinancování jsou odpisy. 

2. FINANCOVÁNÍ FORMOU KAPITÁLOVÝCH 

VKLADŮ: 

• Vlastník či jeho společníci vkládají do podniku 

další finanční prostředky, čímž zvyšují vlastní 

jmění podniku. 
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VLASTNÍ KAPITÁL 

Vlastní kapitál je majetkem podniku a rozumí se 

jím souhrn všech hmotných, nehmotných a 

finančních hodnot, které jsou ocenitelné penězi 

a slouží v podniku k podnikání.  

Pro zopakování….. 

Majetek dělíme z hlediska: 

1. Skladby a funkce (dlouhodobý, oběžný) 

2. Zdrojů krytí neboli financování (vlastní, cizí) 
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1. MAJETEK Z HLEDISKA 

SKLADBY A FUNKCE 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Doba používání je delší než 

1 rok 

• Dlouhodobý hmotný 

majetek (věci movité a 

nemovité) 

• Dlouhodobý nehmotný 

majetek (ocenitelná 

práva, SW…) 

• Dlouhodobý finanční 

majetek (vklady) 

OBĚŽNÝ MAJETEK 

Doba používání je kratší 

než 1 rok 

• Zásoby (materiál, 

suroviny, výrobky, 

zboží...) 

• Peněžní prostředky a 

ceniny (hotovostní a 

bezhotovostní peníze, 

poštovní známky, 

stravenky…) 

• Pohledávky 
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2. MAJETEK Z HLEDISKA 

ZDROJŮ KRYTÍ 
…tvoří finanční strukturu podniku.  

Jednoduše se jedná o to, z čeho 

dlouhodobý a oběžný majetek hradíme. 

Jedná-li se o peníze VLASTNÍ nebo 

půjčené tzv. CIZÍ. 

Součet hodnoty dlouhodobého  

a oběžného majetku by se měl vždy 

rovnat součtu peněz vlastních či cizích, 

z nichž jsme majetek nakupovali. 
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CIZÍ KAPITÁL 
…neboli dluhy podniku dělíme dle doby 

splatnosti na dva základní druhy: 

 

Krátkodobý: splatnost je do 1 roku 

Dlouhodobý: splatnost je delší než 1 rok 
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PRACOVNÍ ČÁST 

Zkuste vymyslet několik příkladů 

krátkodobého a dlouhodobého cizího 

kapitálu. Využijte přitom vlastních 

zkušeností.  
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