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ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
 Podle způsobu opatření zdrojů rozlišujeme: 

 

 a) Financování z VLASTNÍCH zdrojů  

 Interní – nerozdělený zisk, fondy tvořené ze zisku, odpisy a 

výnosy z prodeje majetku – Samofinancování 

 Externí – kapitálové vklady vlastníků (společníků) – akcie, vklady 

   

 b) Financování z CIZÍCH zdrojů (externích) 

 Bankovní úvěry, obchodní úvěry, obligace, leasing, finanční 

podpora státu a jiných subjektů, alternativní zdroje – faktoring, 

forfaiting, franchising 

 



Vlastní zdroje 
 Jsou vždy považovány za zdroje dlouhodobé 

 Interní zdroje – samofinancování 

 Vyplývají z hospodářské činnosti uvnitř firmy oproti externím 

zdrojům, které byly vloženy z venku 

 

 1) Zisk běžného roku 

 Vyjadřuje jak podnik hospodařil  

 Měl by na něm být zainteresován management 

 Je nutno stanovit minimální výši zisku s ohledem na dividendy, 

rezervy,… 

 Zisk je hlavním cílem podnikání 

 



 Funkce zisku 

 - motivační – motivuje k veškerému podnikání 

 -  kriteriální – kritériem pro rozhodování o objemu výroby, o 
investicích, o nových výrobcích,.. 

 - rozvojová – vytváří zdroje pro další rozvoj firmy 

 - rozdělovací – je základem pro rozdělování důchodů mezi 
vlastníky, investory a stát (dividendy, úroky, daně) 

 

 Zisk je kladný rozdíl mezi výnosy a náklady, proto lze zvýšit: 

 a) snížením nákladů 

 b) zvýšením výnosů 

 

 Je nutno vyrobit a prodat minimálně takové množství produkce, 
aby tržby pokryly celkové náklady = bod zvratu 

 Teprve po jeho překročení firma dosahuje zisku 



Na velkost zisku působí  
 a) produkce 

 Velikost  

 Struktura – podnik vyrábí více výrobků s individuálním ziskem 

 Cena realizované produkce  

 Náklady  

 b) zdanění zisku 

 Zisk je zdaňován daní z příjmů  

 je pro všechny formy podnikání stejná. 

 vysoké zdanění nepodporuje podnikání 

 c) dividendy vyplacené akcionářům 

 jejich výši schvaluje valná hromada 

 



 d) tantiémy 

 odměny členům představenstva, dozorčí rady, jejich velikost 

odsouhlasí valná hromada 

 e) fondy tvořené ze zisku 

 není povinnost je vytvářet 

 rezervní fond 

 statutární fondy  

 sociální fondy – na odměny na sociální a kulturní potřeby 

 fondy rozvoje 

 Pro nové investice zbývá NEROZDĚLENÝ ZISK 



2) Odpisy – vlastní zdroj interní 

Jsou rozhodujícím zdrojem interního financování. 

 postupně přenášejí hodnotu dlouhodobého majetku 

do nákladů 

  jsou to vnitřní zdroje vytvořené na obnovu tohoto 

majetku  

 tím, že ovlivňují daňový základ, slouží jako nástroj 

přerozdělování finančních zdrojů mezi podniky a 

státem. 

 



Na výši odpisů má vliv  

 a) výše vstupní ceny a její stanovení 

 cena pořizovací – celková částka pořízení včetně vedlejších 
nákladů 

 cena reprodukční – vyjadřuje aktuální cenovou úroveň 

 vlastní náklady – při vlastní výrobě 

 b) doba odepisování 

 má zohlednit jak, fyzické, tak morální opotřebení 

 c) metoda odepisování 

 lineární (proporcionální) odepisuje se rovnoměrně stejným 
procentem ze vstupní ceny 

 degresívní (zrychlená) v počátku se odepisují vyšší částky, 
které postupně klesají 

 progresivní odpisy jsou zpočátku nižší 

 nerovnoměrné (stupňovité), jde o určitou kombinaci 
předchozích metod 

 



Odpisy dělíme  

 Účetní – jejich velikost a způsob odepisování si firma 

stanoví sama, odpisy se počítají ze vstupní ceny 

majetku 

 Daňové Jsou stanoveny podle zákona o dani z příjmů 

 Využívají metodu lineární a zrychlenou  
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