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FORMY CIZÍCH ZDROJŮ 

FINANCOVÁNÍ PODNIKU 
Krátkodobý i dlouhodobý kapitál k financování 

podniku má různé formy.  
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FORMY KRÁTKODOBÝCH 

ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ 

ÚVĚRY 

OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ 

ZDROJE 

OBCHODNÍ ÚVĚR 



FORMY KRÁTKODOBÝCH 

ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 
1. KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY: slouží ke 

krátkodobému překlenutí nedostatku financí (kreditní 

karta, spotřební úvěr, kontokorentní úvěr…) 

2. OBCHODNÍ ÚVĚR: jedná se pouze o obchodní termín, 

nelze ho uplatnit z právního hlediska. Na základě 

dohodnutých platebních podmínek odběratel čerpá od 

dodavatele úvěr tím, že mu za dodávky materiálu, 

zboží, prací a služeb platí až po uplynutí sjednané 

lhůty. Může to být za 14, 30, 60 dní, dle dohody i déle. 

3. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZDROJE:  

1. Závazky vůči zaměstnancům: opožděné výplaty mezd 

2. Závazky vůči státu: opožděné platby daní a poplatků 

3. Krátkodobé půjčky od jiných podniků 
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FORMY DLOUHODOBÝCH 

ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 
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DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ 

ÚVĚRY 

EMISE AKCIÍ 

EMISE OBLIGACÍ 

FINANČNÍ LEASING 
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FORMY DLOUHODOBÝCH 

ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 
1. DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY: peněžní 

prostředky poskytnuté peněžním ústavem na dobu 

delší než 1 rok (hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního 

spoření) 

2. EMISE AKCIÍ: jedná se o navyšování základního jmění 

akciových společností vydáním nových akcií do oběhu. 

3. EMISE OBLIGACÍ: je založena na tom, že podnik vydá 

na určitou dobu, zpravidla na 5 až 10 i více let, cenné 

papíry – obligace. Při jejich prodeji získá potřebné 

finanční prostředky. Po uplynutí sjednané doby 

odkupuje obligace zpět. Emitent (vydavatel) za obligaci 

zaplatí věřiteli úrok. 
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4. LEASING 

Poslední dobou velmi využívaný zdroj 

financování podniku. Jedná se o způsob 

financování založený na pronájmu 

zejména movitých částí majetku (strojů, 

budov, automobilů) za určitých sjednaných 

podmínek. 

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu: 

1. FINANČNÍ LEASING 

2. PROVOZNÍ (OPERATIVNÍ) LEASING 
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FINANČNÍ LEASING 

• Jedná se o dlouhodobý finanční pronájem s následnou 

koupí najaté věci, a to zejména v případech, kdy si 

nemůžeme dovolit nákup celé věci najednou. 

• Neposkytují se při něm servisní služby.  

• Pronajímatel na nájemce převádí všechna rizika, ale i 

výnosy spojené s vlastnictvím kapitálu. 

• Pronajímaný předmět musí být vždy pojištěný (havarijní 

pojištění), čímž se kryje riziko ztráty či poškození. 

• Již při podpisu leasingové smlouvy přechází předmět do 

vlastnictví leasingové společnosti a teprve na konci 

leasingu přechází vlastnictví na zákazníka.  
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PROVOZNÍ (OPERATIVNÍ) 

LEASING 
• V porovnání s finančním leasingem má pouze 

krátkodobý charakter. 

• Předmět pronájmu zůstává i po skončení leasingové 

smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. 

• Minimální délka leasingu je 12 měsíců, maximální 60 

měsíců, nejčastěji využívaná doba je 36 měsíců (stejně 

jako u finančního leasingu). 

• Klient platí pouze předem stanovené nájemné, jsou mu 

poskytovány servisní služby. 

• Nejčastěji jej využívají živnostníci či obchodní 

společnosti. 
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VÝHODY LEASINGU 

• Umožňuje pořízení majetku s 

využitím cizího kapitálu, a tím 

uvolnění vlastního kapitálu na jiné 

účely. 

• Leasingové platby jsou součástí 

nákladů, čímž sice snižují zisk, ale 

také daňové zatížení. 

• Snižuje riziko spojené s 

investováním. 
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NEVÝHODY LEASINGU 

• Omezená vlastnická práva, po celou dobu 

leasingu patří předmět pronájmu 

leasingové společnosti. 

• Vlastnická rizika nese nájemce. 

• Vysoké penále za vypovězení smlouvy. 

• Celkové nájemné zpravidla převyšuje 

pořizovací cenu investice. 
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