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Úvod
Nepředvídatelné hospodářské cykly, rostoucí volatilita trhů, globalizující se
konkurence, neustále proměňující se legislativa a další výzvy dnes stojí před podniky a
jejich vedením. Významnou část řízení podniku tvoří jeho finanční řízení. Před
finančními řediteli společností stojí mnoho úkolů, účelem této práce je blíže přiblížit
jeden z nich – obstarávání financí, ke kterému mám osobní vztah, jelikož poslední 3
roky svého pracovního života se v rámci svého zaměstnání věnuji mimo jiné
projektovému financování. Právě volba financování je díky neustále měnícím se
vnějším podmínkám neustále proměnlivým vlivem.
V rámci této práce zúžím financování podniku v otázku: „Jakým způsobem a
z jakých zdrojů může být podnik nebo jeho jednotlivé investiční cíle financován?“
Prvním cílem mojí diplomové práce je explikovat financování podniku, základní
kritéria rozhodování o zdrojích financování a kapitálové výstavbě podniku, dále popsat
jednotlivé způsoby financování podniku, vymezit jejich základní dopad na podnikové
finance a jiné aspekty podniku, např. případná omezení rozhodovací autonomie
společnosti.
Jelikož podniky neexistují v právním vakuu, tvoří významný aspekt finančního
řízení legislativa a její změny. Ty ovlivňují finanční řízení více, než by si mnohdy laik
dovedl představit. Druhým cílem této práce bude popsat základní právní problematiku
jednotlivých zdrojů financování, a to zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého
práva k 1. 1. 2014 a případné změny právní úpravě jednotlivých institutů. Pro vytvoření
právního popisu a komparace, využiji především poznatků teorie práva občanského,
obchodního a finančního.
V první kapitole práce položím terminologický základ práce s ohledem na
značné rozdíly v ekonomické a právní terminologii, tak aby v dalším průběhu práce
čtenář při používání termínu neváhal nad významem jejich použití. V druhé části první
kapitoly se dále zaměřím na explikaci financování jakožto obstarávání kapitálu podniků
a rozliším druhy financování dle základních hledisek – pravidelnosti, původu a doby.
Smyslem první kapitoly uvést tuto diplomovou práci tak, aby v následujících částech
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nebylo nezbytné opakovaně explikovat pojmy nebo zdůrazňovat v jakém smyslu byly
použity.
V druhé kapitole této diplomové práce nazvané finanční rozhodování se
zaměřím na optimalizaci kapitálové a majetkové struktury podniku, se zaměřením na
v praxi využívané metody hodnocení aktuálního a žádoucího stavu podniků. Cílem této
kapitoly bude představit základní rámce a postupy při rozhodování, nikoliv determinace
univerzálního ideálního stavu, který dle mého názoru neexistuje.
V následující třetí kapitole se budu věnovat již konkrétním možnostem
financování z vlastních zdrojů společnosti. Započnu komparací daňových a účetních
odpisů. Dále se budu věnovat ekonomickému významu a právní úpravě využití
nerozděleného zisku společnosti, navyšování základního kapitálu a příplatkové
povinnosti. Nejrozsáhleji se v rámci financování z vlastního zdrojů společnosti budu
věnovat emisi akcií. V rámci tohoto obsáhlého tématu se zaměřím na skutečnou praxi
v podmínkách České republiky a Burzy cenných papírů Praha, a.s. a na první úpis akcií,
který je v dnešní „start-upově“ naladěné společnosti cílem mnoha začínajících
podnikatelů.
Těžištěm čtvrté kapitoly zaměřující se na financování z cizích zdrojů představuje
ekonomická a právní problematika dluhopisů a úvěru, zejména bankovního. Spolu
s těmito institucemi budu dále zkoumat další podmínky a právní úpravu, se kterou se
podnik o úvěr žádající setká nejčastěji. V rámci této kapitoly nejšíře využiji zkušenosti
nabyté ve vlastní profesní praxi.
V poslední páté kapitole se budu věnovat vybraným způsobům financování,
které nelze jednoduše zařadit do předcházeních skupin nebo je ze systematického
hlediska považuji za vhodné k oddělení.
Výsledná práce na pomezí ekonomického a právního oboru bude představovat
popis a komparaci jednotlivých možností zajištění financování podniku s ohledem na
jejich dopad na plnění funkcí podniku. Domnívám se, že přínos této diplomové práce
spočívá právě v jejím umístění na pomezí oborů, přičemž z cílů práce je patrné, že
výsledná práce bude využitelná jednak jednooborovými zájemci, kteří se jejím
prostřednictvím mohou seznámit se základní právní, respektive ekonomickou,
problematikou, anebo zájemci o tuto komparaci jednotlivých institutů v práci
postihnutých. Ze zadání práce je také patrné, že jejím cílem není detailní analýza
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jednotlivých typů financování z ekonomického ani právního hlediska, v tomto ohledu
není v rámci rozsahu této práce možné konkurovat jednooborovým publikacím, jelikož
mnoho institutů si zaslouží samostatné publikace v rozsahu překračujícím rozsah této
diplomové práce.
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1. Základní východiska práce
Před samotným popisem a komparací jednotlivých zdrojů kapitálu pro potřeby
financování podniku považuji za nutné položit terminologický základ práce, především
z důvodu pojmové diverzity v práci používaných pojmů zaprvé v obecné řeči, za druhé
v ekonomické terminologii a v neposlední řadě v terminologii právní, v jejíž kontextu
dále upozorním na rozdíly související s rekodifikací soukromého práva k 1. 1. 2014 a
evropským právem. V druhé části této kapitoly krátce uvedu význam finančního řízení a
financování pro podnik. Na závěr za pomoci odborné literatury rozdělím způsoby
financování podniků dle několika hledisek, čímž přispěji k snadnějšímu rozlišení
jednotlivých druhů financování a jejich komparaci.

1.1. Pojmosloví práce
1.1.1. Podnik a Závod
Podnik v právní úpravě České republiky do 31. 12. 2013
Právní úprava České republiky do 31. 12. 2013 definovala podnik v § 5 ObchZ
jakožto věc hromadnou, kterou tvoří soubor hmotných, jakožto i osobních a
nehmotných složek podnikání, k nimž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které
patří podnikateli a louží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají
tomuto účelu sloužit.
Obchodní závod v právní úpravě České republiky od 1. 1. 2014
K 1. lednu 2014 byl pojem podniku nahrazen novým termínem obchodní závod,
jenž je determinován § 502 OZ jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel
vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Krom terminologického
odklonu vyvolaného s ohledem na význam pojmu podnik v právu EU (viz níže),
nacházíme základní věcnou změnu oproti vymezení podniku v ObchZ ve vztahu
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podnikatele k podniku, přičemž v současné právní úpravě je obchodní závod souborem
jmění vytvořeným podnikatel, oproti rozdílné koncepci v ObchZ „patří podnikateli“.1
Podnik v právu Evropské Unie
V právu Evropské unie je podnik stěžejním pojmem soutěžního práva. Dědič a
Čech shrnují základní definice podniku vyplývající z rozhodnutích Evropské komise a
rozsudku Evropského soudního dvora: „Podnikem se rozumí soubor faktorů osobních,
věcných i nehmotných podřízený samostatnému právnímu subjektu, s nimiž sleduje
určitý hospodářský cíl, aniž by muselo jít o zisk. … podnikem může být jak osoba
právnická, tak osoba fyzická. Podnikem mohou být i právnické osoby veřejného práva,
nadace, obce, ba i stát, jestliže podniká. Ne vždy však musí mít podnik právní
subjektivitu podle národního práva, důležité je, že je hospodářskou jednotkou.“2
Podnik v chápání podnikové ekonomiky
V rámci podnikové ekonomiky považujeme podnik za základní výrobní
jednotku, kterou můžeme dle mého názoru nejlépe explikovat prostřednictvím funkcí,
jenž podnik plní nebo plnit může.
Mezi tyto funkce teorie řadí především funkce primární, vztahující se přímo
k předmětu činnosti podniku. V rámci primárních funkcí podniku u typického podniku
budeme rozlišovat funkci výrobní, zásobovací a prodejní. Další funkce podniku jsou
označovány za podpůrné a v jejich rámci jsou uváděny například funkce personální,
investiční, finanční, vědecko-technická či správní.3
Pro účely této práce mají význam především funkce investiční a finanční.
Úlohou těchto funkcí je zajištění dostatečné množství finančních a kapitálových

1

LAVICKÝ, P a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vyd., Praha: C.H. Beck,

2014, 2400 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 1777
2

DĚDIČ, J. a P. ČECH. Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v

obchodním právu změnilo?. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2005, 485 s. ISBN 807273-122-X. str. 306
3

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck,

2010, 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3. str.70-71
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prostředků pro plnění primárních funkcí, a to samozřejmě tak, aby jejich zdroje byly
získány pro podnik efektivním způsobem

Firma
V neposlední řadě je třeba rozlišit pojem (obchodní) firma a firma v právní a
v ekonomické teorii. Zatímco v právním slova smyslu je obchodní firma dle § 423 OZ
vymezena jako jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, a svůj
význam má zejména s ohledem na potřebu rozlišení podnikatelů a případná související
nekalosoutěžní jednání, v ekonomické teorii jsou za firmy považován subjekty, jež tvoří
jednu část ekonomického oběhu svou činností na trhu statků a služeb. „Firmy rozhodují
o tom, co budou vyrábět, v jakém množstvím, jakou stanoví cenu, jakou použijí
technologii, jak upozorní spotřebitele na přítomnost jimi vyráběného statku na trhu
apod.“4
Podnik v této práci
Pro účely této budeme podnik chápat jakožto kapitálovou obchodní korporaci,
přičemž v důležitých aspektech vytknu v práci rozdíl mezi úpravou akciové společnosti
a společnosti s ručením omezením. Při explikaci právních termínů může být podnik
zaměňován pojmy společnost nebo korporace, které využívá právní teorie.

1.2. Finanční řízení
Finanční řízení (také finanční management) stojí v pozadí všech činností
podniku a tvoří nedílnou součást podnikové strategie. Zároveň se jedná o tu podnikovou
funkci, která je v úzkém vztahu se všemi ostatními funkcemi podniku. To se odráží
v základních čtyřech funkcích finančního managementu, jak je můžeme najít
v literatuře:
(i)

opatřovat kapitál pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat

se o jeho struktuře a změnách struktury;
(ii)

rozhodovat o alokaci kapitálu do hmotného, nehmotného nebo finančního

majetku;
4

HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 574 s. ISBN 978-80-

7261-218-5. str. 18
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(iii)

rozhodovat o rozdělení zisku

(iv)

prognózovat, plánovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou

stránku podniku5
Úlohu finančního řízení, pak tedy spatřujeme jednak v hledání odpovědi na
otázku z čeho a kam investovat, přičemž denním údělem finančního manažera je
neustálá optimalizace struktury financování a struktury aktiv, v kterých je kapitál
alokován.

1.3. Druhy financování
Domnívám se, že pro sestavení optimální struktury zdrojů financování podniku
je nezbytným předpokladem znalost a kategorizace jednotlivých způsobů financování.
Právě rozlišení jednotlivých druhů financování, jejich výhod a nevýhod, umožňuje
finančním manažerům sestavit efektivní portfolio zdrojů financování. Klíčem pro
efektivní komparaci je pak rozlišení způsobů financování dle základních kritérií:
pravidelnosti, původu a doby.
„Důsledky volby financování projektu se projeví hned několika způsoby:
 ovlivní riziko a tím diskontní míru,
 v případě investic na zelené louce ovlivní velikost cash flow
prostřednictvím splátek dluhů.“6

1.3.1. Pravidelnost financování
Z hlediska pravidelnosti členíme financování na financování běžné a
mimořádné. Běžné financování slouží k zajištění pravidelného provozu podniku a
souvisí s jeho stávající činností, tedy k nákupu oběžných aktiv jako jsou energie,
zásoby, výplaty mezd, daně apod.
Mimořádné financování je v teorii spojováno s okamžiky, kdy firma zahajuje,
mění, rozšiřuje anebo ruší svoji činnost. Synek uvádí následující situace:
a)

5

financování při zakládání podniku

např. SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s.. ISBN

978-80-247-3494-1. str. 330-331
6

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 811 s. Beckova edice

ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. str. 317
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b)

financování při rozšiřování podniku a jeho aktivit;

c)

finance při spojování nebo sanaci podniku;

d)

financování při likvidaci podniku;

e)

financování projektů nezávislých na dosavadním podnikání;7

1.3.2. Původ financování
Z hlediska původu financování může podnik svoje aktivity financovat sám, tzv.
samofinancováním, do nějž nejčastěji řadíme financování ze zisku, z odpisů. Jelikož
původ těchto prostředků pochází z podniku samotného, je samofinancování označováno
za financování z vlastních interních zdrojů.
Vlastní financování společnosti z externích zdrojů pak tvoří především
navyšování vkladů vlastníků do společnosti. Financování navýšením vkladů společníků
je spojeno s vyšší stabilitou podniku, jelikož snižuje ukazatele zadlužení společnosti a
vliv externích subjektů na její rozhodování. Z druhé strany je financování navýšením
vkladů společníků relativně dražší oproti financováním ze zdrojů cizích, zejména není
možné využít efektu plynoucího ze zahrnutí úroku z cizích zdrojů do nákladů a
současně se při nepřiměřeně vysokém poměru vlastních ku cizím zdrojů snižuje
výnosnost vlastního kapitálu, který dle mého názoru tvoří jeden ze základních a možná
vůbec nejdůležitější aspekt hodnocení investice vlastníků podniku.
Poslední kategorií je externí financování z cizích zdrojů. Do této kategorie patří
především úvěry, emise dluhopisů a finanční leasing. Základním znakem cizích zdrojů
je úrok, jakožto náklad na cizí kapitál. Použití cizího kapitálu umožňuje podniku
zefektivnit výnosnost vlastního kapitálu, nicméně s rostoucím zadlužením rostou rizika
podniku především s ohledem na jeho stabilitu v případě nepříznivého vývoje.

1.3.3. Doba financování
Z hlediska doby financování členíme financování na krátkodobé a dlouhodobé.
Základním pravidlem rovnováhy je, že dlouhodobými finančními zdroji by měla být
financována dlouhodobá aktiva a krátkodobými aktiva krátkodobá.

7
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2. Finanční rozhodování
Rozhodování finančních manažerů podniku o potřebě financování a volbě jeho
druhu závisí na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří majetková struktura podniku,
kapitálová výstavba podniku a její optimalizace. Při rozhodování o volbě financování
při rozvojových aktivitách podniku a potřebě investic finanční manažeři používají
standardizované finanční ukazatele. K vyhodnocení finančních ukazatelů a jejich
optimální struktury využívají podniky zlatá pravidla a benchmarking.

2.1. Majetková výstavba podniku
Majetkovou výstavbou podniku rozumíme soubor prostředků, které podnik
sestavil a využívá pro své podnikání. Majetek dělíme na majetek dlouhodobý a oběžný.
Za dlouhodobý majetek jsou považována ta aktiva, která podnik využívá déle než jeden
rok. Dlouhodobý majetek je dále rozlišován hmotný dlouhodobý majetek, nehmotný
dlouhodobý majetek a finanční dlouhodobý majetek. Z hlediska dlouhodobého majetku
je úlohou finančního manažera především sledovat, zda jeho výše odpovídá potřebám
podniku. Příliš vysoká úroveň dlouhodobých aktiv ke zvýšeným nákladům na aktiva,
která nejsou optimálně využita a dochází tak k nižší výnosnosti každé jednotky kapitálu.
Naopak nízká nebo hraniční úroveň dlouhodobých aktiv může v čase potenciální
expanze nebo poruchy výrobních strojů vést ke vzniku nákladů ušlé příležitosti,
respektive k nákladným prostojům.
Tu část aktiv podniku, které podnik využívá krátkodobě, nazýváme oběžná nebo
krátkodobá aktiva. Krátkodobými aktivy nejsou pouze peníze a výrobky, ale například i
materiál, pohledávky za odběrateli a krátkodobé cenné papíry. Z hlediska oběžných
aktiv je hlavní úlohou finančního manažera zajistit jejich optimální výši, tak aby
společnost nezadržovala zbytečně kapitál a zároveň takové množství, aby podniku nebyl
nelikvidní. Z hlediska likvidity podniku není pak určující nejenom objem oběžného
kapitálu, ale i jejich struktura z hlediska likvidnosti. Likvidností je označována
„schopnost jednotlivých aktiv (majetkových složek podniku) přeměnit se rychle a bez
větších ztrát na peněžní prostředky.“8Při rozhodování o majetkové výší oběžných aktiv,
8
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pak podniky využívají především ukazatele rychlosti obratu běžného majetku a
likvidity.

2.2. Kapitálová výstavba podniku
„Kapitálovou (finanční) strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů (původ,
pramen), z nichž majetek podniku vznikl. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel
(zakladatel) nebo skupina podnikatelů, hovoříme o vlastním kapitálu. Vložil-li kapitál
do podniku věřitel (např. banka, hovoříme o cizím (úvěrovém, dluhovém kapitálu),
krátce dluhu.“9 Cílem finančního manažera je najít takovou strukturu kapitálové
výstavby, která bude pro jeho podnik optimální. Přičemž cílem není nejen nalézt
optimální poměr vlastního a cizího kapitálu, ale i strukturu cizího kapitálu zejména
s ohledem na náklady na dlouhodobý a krátkodobý cizí kapitál.

2.3. Základní pravidla stability podniku
Teorie na základě praktických poznatků a výzkumů konstatovala základní
bilanční neboli zlatá pravidla, jejichž dodržování v oblasti majetkové a kapitálové
výstavby v dlouhém období umožňuje podnikům nastolit stabilitu. V krátkém období,
zejména v době po založení podniku nebo v dobách jeho rozvoje, často podniky od
dodržování bilančních pravidel ustupují, protože naplňují jiné cíle než zachování
stability.

2.3.1. Zlaté bilanční pravidlo financování
Zlaté bilanční pravidlo financování vychází z principu, že dlouhodobá aktiva by
měla

být

financována

dlouhodobými

zdroji

(pasivy),

v případě

financování

dlouhodobých aktiv krátkodobými zdroji je podnik náchylnější na volatilitu nabídky
krátkodobých pasiv a zvyšují se tak jeho rizika. Obdobně v případě krátkodobých aktiv
by měl podnik dle zlatého bilančního pravidla financování preferovat krátkodobé
zdroje, které umožňují optimalizovat jejich množství průběžným splácením, v opačném
případě podniku hrozí kumulace nevyužitých prostředků.

9
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2.3.2. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika
Toto pravidlo se zabývá poměrem vlastního a cizího kapitálu a doporučenou
bilancí 1 ku 1. Dle Kislingerové s rostoucím zadlužením podniku roste finanční
náročnost (úroků) cizího kapitálu a klesá odolnost podniku v případě zhoršení situace a
nepředvídané situace na trhu.10 Při aplikaci zlatého bilančního pravidla vyrovnání rizika
je nutné vzít v potaz obor a fázi vývoje, v které se firma nachází. Jiná bude optimální
úroveň cizího kapitálu u developerské společnosti a u zemědělského družstva, stejně tak
bud menší averzí k zadlužení trpět podnik expandující na nové trhy oproti podniku,
který se pouze drží svou aktuální pozici. Finanční manažer, který s dodržováním tohoto
bilančního pravidla váhá, může ke zhodnocení optimálního stavu využít benchmarking.

2.3.3. Zlaté bilanční pari pravidlo
Bilanční pari pravidlo spočívá v krytí klíčových dlouhodobých aktiv podniku
jeho vlastními zdroji. Toto pravidlo částečně odpovídá bilančnímu pravidlu a je třeba ho
vykládat dvěma způsoby. Za prvé tak, že vlastní kapitál by neměl převyšovat základní
kapitál, a za druhé tak, že podnik by základní aktiva měl financovat prostřednictvím
vlastního kapitálu.

2.3.4. Zlaté bilanční poměrové pravidlo
Zlaté bilanční poměrové pravidlo, říká, že rychlost růstu investic podniku by
neměla překračovat rychlost růstu tržeb. „Příliš vysoké investice by firmu do budoucna
zatěžovaly hned z několika důvodů: snížená rentabilita, problémy likvidity, ztráta
konkurenceschopnosti, nevyužití kapacit apod.“11

10
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2.4. Optimální kapitálová výstavba podniku
2.4.1. Vážený průměr nákladů na kapitál
Jednou z cest za optimalizací kapitálové struktury podniku je využití nákladů na
kapitál. Vážený průměr nákladů na kapitál (WACC12) předpokládá, že optimální
kapitálová výstavba podniku je dosažena minimalizací nákladů na kapitál.

Rovnice 1 - WACC

kde

i (WACC)

= průměrné náklady na kapitál;

re

= náklady na vlastní kapitál;

rd

= náklady na cizí kapitál;

E

= vlastní kapitál (Equity);

D

= cizí kapitál (Debt);

t

= sazba daně ze zisku.13

Synek dále uvádí, že optimalizaci míry zadluženosti při stanovení dosahování
minimálních průměrných nákladů na kapitál se vychází ze čtyř základních předpokladů:
(i)

cizí kapitál je levnější než vlastní;

(ii)

s růstem zadluženosti roste úroková míra;

(iii)

s růstem zadluženosti roste požadavek akcionářů na vyšší dividendy;

(iv)

substituce vlastního kapitálu dluhem vede až do určitého bodu ke

snižování celkových nákladů na kapitál;14

12

(angl. Weighted Average Cost of Capital)

13
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2.4.2. Další přístupy ke kapitálové struktuře
Nad rámec minimalizace nákladů na kapitál se v posledních dvou desetiletích
zejména severoamerická ekonomická teorie zabývá dalšími přístupy k optimální
kapitálové výstavbě. V teorii se uplatňují dva přístupy, statické teorie založené na
ekonomických teoriích doplňovaných empirickým zkoumáním pochování podniků a
dynamických teoriích zaměřující se primárně na zkoumání chování podniků doplněné o
teoretické poznatky. Výsledkem těchto teorií jsou dva rozdílné přístupy k optimální
kapitálové struktuře. Zatímco zastánci statických teorií předpokládají existenci
rovnovážného stavu odvislého od tržní hodnoty, odvětví a zvolené kapitálové struktury,
které se mají podniky ve svých finančních rozhodnutích držet, představitelé
dynamických teorií naopak existenci obecně platných pravidel nepředpokládají. Dle
zastánců dynamických teorií je každý podnik natolik unikátním organismem, že
využívání obecně patných pouček může být mnohdy spíše na škodu.15
Dle mého názoru je třeba výsledky empirického zkoumání brát s rezervou i
s ohledem na určité zpoždění teoretických výstupů, kdy dle rozsahu a náročnosti studie
může docházet k významnému rozdílu mezi vnějšími podmínkami v době sběru dat a
v době zveřejnění.

2.5. Významné ukazatele finanční analýzy využívané při volbě druhu
financování
Je-li podnik rozhodnutý podniknout investici nebo změnit stávající kapitálovou
strukturu, nabízí se finančním manažerům při rozhodování využít standardizovaných
ukazatelů finanční analýzy a analyzovat dopad návrhového řešení na jejich hodnoty.
Hodnoty ukazatelů tak ve spojitosti s jinými pravidly (např. zlatá bilanční pravidla,
strategický rámec podniku, benchmarking) umožňuje podniku rozhodnout se na základě
srovnatelných hodnot.

2.5.1. Finanční páka a daňový štít
Využití cizího kapitálu k financování podniku vede ke zvyšování rentability
vlastního kapitálu společnosti a případně k rychlejšímu rozvoji než by vlastní kapitál a
15
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jeho návratnost podniku umožňovala. Zvýšení rentability vlastního kapitálu je založeno
na faktu, že cizí kapitál je zpravidla pro podnik levnější než kapitál vlastní a dochází tak
k pákovému efektu, hovoříme o finanční páce (v angl. literatuře leverage). Cizí kapitál
není levnější pouze ve své ceně, ale dle stávajících účetních pravidel a zákonů také na
základě faktu, že náklady na cizí kapitál (typicky úrok) je umožněno zahrnout podniku
do jeho daňových nákladů, o tomto jevu je v literatuře hovořeno jako o daňovém efektu
nebo štítu.
Vliv daňové štítu a finanční páky postihuje níže uvedená tabulka, z které je
patrné, že i přes nižší absolutní zisk cizí kapitál umožňuje maximalizovat rentabilitu
vlastního kapitálu. Daňový štít bývá nejčastěji vyjádřen jako snížení finančních nákladů
o procentuálního hodnotu příjmové daně podniku.
Rovnice 2 - Efekt daňového štítu

kde

is

= náklady na cizí kapitál po započtení vlivu daňového štítu;

i

= náklady na cizí kapitál (úroková míra);

t

= sazba daně z příjmu;

Podnik

K

VK

CK

EBIT

i

ZpřD

t

ZpoD

ROE

A

200

200

0

40

0

40

20%

32

16%

B

200

100

100

40

5%

35

20%

28

28%

Tabulka 1 Vliv finanční páky a daňové štít, zdroj: autor práce

kde

K

= celkový kapitál podniku;

VK

= vlastní kapitál;

CK

= cizí kapitál;

EBIT

= zisk před zdaněním a úroky;

i

= náklady na cizí kapitál;

ZpřD

= zisk před zdaněním;

ZpoD

= zisk po zdanění;

t

= sazba daně z příjmu;

ROE

= rentabilita vlastního kapitálu;
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2.5.2. Ukazatele zadluženosti
Jak jsem uvedl výše, využití cizího kapitálu podniku umožňuje zejména díky
finanční páce a daňovému efektu zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu. To
samozřejmě nefunguje do nekončena, jelikož s rostoucím zadlužením podniku
nákladovost cizího kapitálu roste. Cizí kapitál se stává více rizikovým a současně roste i
ohrožení podniku plynoucí z vnějších vnější vlivů a hospodářskými cyklů. Zadlužení
podniku umožňující překotnou expanzi v dobrých časech, se v době recese může stát
klíčovým faktorem zániku podniku.
Stejně jako v jiných ohledech je úlohou finančního manažera při rozhodování
vyhodnotit aktuální stav zadluženosti podniku, žádoucí stav a rozhodnutí, které přiblíží
podnik žádoucímu stavu. Prostředkem pro vyhodnocení skutečného stavu jsou
standardizované ukazatele zadluženosti, které podnik musí interpretovat s ohledem na
vnější a vnitřní faktory jeho podnikání. Mezi základní ukazatele využívané pro analýzu
zadluženosti podniku patři ukazatel věřitelského rizika (míry zadlužení), podíl cizího
kapitálu k vlastnímu a koeficient krytí cizího kapitálu.16
Rovnice 3 - Ukazatel věřitelského rizika

Rovnice 4 - Koeficient podílu cizího kapitálu na vlastním kapitálu

Rovnice 5 - Krytí cizího kapitálu

kde

16

VR

= věřitelské riziko;

CK

= cizí kapitál

ÚVK

= úhrn vloženého kapitálu (celkový kapitál podniku);

Níže uvedené vzorce např. MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. 2., aktualiz. vyd. Praha:

Ekopress, 2009, 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1. str. 293-294
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D/E

= podíl cizího kapitálu k vlastnímu (debt equity ratio);

VK

= vlastní kapitál;

KCK

= krytí cizího kapitálu;

2.6. Benchmarking
Optimální struktura kapitálu a hodnoty jednotlivých ekonomických ukazatelů se liší
mimo jiné v závislosti na odvětví, tržním postavení, období života podniku, aktuální
podnikové strategii apod. Otázku jaké hodnoty používat jako kotvu pro rozhodování,
zda v konkrétním případě podnik využívá svoje zdroje optimálně, zodpověděla
v osmdesátých letech dvacátého stolení společnost Xerox Corporation. Ta uvedla
v život metodu benchmarkingu.
Benchmarking spočívá v porovnání výkonosti, identifikování mezer a změn
v manažerských procesech. Stěžejní částí metody benchmarkingu je vyhodnocení
výkonosti a procesů podniku, který porovnává své výsledky s podnikem, který v rámci
jeho odvětví nebo firemní strategie (není-li v odvětví vhodná firma) dosahuje žádoucích
výsledků. Využívanou metodou je také porovnání např. finančních ukazatelů podniku
s průměrnými finančními ukazateli v odvětví, které zveřejňuje v České republice Český
statistický úřad, rozlišit ty ukazatele, u kterých firma dosahuje odlišných hodnot a
analyzovat příčinu. V případě, že společnost nenajde k odchylce objektivní důvod, měla
by své další strategické kroky směřovat k nápravě.
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3. Financování z vlastních zdrojů
3.1. Odpisy
„Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představují část ceny
toho majetku, která se systematickým způsobem v průběhu životnosti majetku zahrnuje
do provozních nákladů podniku.“17
Odpisy jsou spatřovány jako zdroj financování, jelikož jakožto součást nákladů
snižují zisk a tím odváděnou daň z příjmu a umožňují, tak podnikům obnovovat
dlouhodobý majetek. Nad rámec prostého zařazení ročního odpisu mezi náklady
podniku, se odpisy podílí na financován podniku i reprodukčním efektem. Reprodukční
efekt odepisování dlouhodobého majetku spočívá ve faktu, že zatímco jeho pořizovací
náklady odepisuje podnik po celou dobu jeho životnosti, k samotné obnově dojde až na
jejím konci. V průběhu životnosti dlouhodobého majetku tedy může podnik dočasně
nevyužitelné odpisy znovu investovat a tím rozšiřovat svůj dlouhodobý majetek.
Rozlišujeme mezi odpisy účetními a daňovými. Primárním účelem účetních
odpisů je jejich využití podnikem pro jeho interní potřebu a snaha podniku naplnit co
neblíže zásadu, že účetnictví má zobrazovat věrně a poctivě předmět účtování, a tedy
účetní odpisy mají co nejvěrněji odpovídat skutečnému stavu. Daňové odpisy na druhou
stranu „zohledňují fiskální zájmy státu i přístup státu ke stimulování investiční činnosti
podnikatelských subjektů.“18

3.1.1. Účetní odpisy
Účetní odpisy se řídí § 28 ZOÚ, dle kterého jsou účetní jednotky povinny o
dlouhodobém majetku účtovat a odepisovat ho v souladu s účetními metodami.
Z hlediska výběru účetní metody odepisování je volba výhradně na rozvážení podniku,
nicméně je povinností finančního manažera zvolit takovou metodu, která bude co
nejpřesněji odpovídat míře technického a morálního znehodnocení dlouhodobého

17
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majetku, a odpovídat tedy věrně a poctivě skutečnému využití dlouhodobého majetku
podniku. Mezi metody odpisování řadíme metody založené na čase – lineární,
progresivní a degresivní metody odepisování nebo metody založené na výkonu
dlouhodobého majetku. V praxi se více uplatňuje využití odpisů založených na čase.
Lineární metoda odepisování spočívá v rovnoměrném rozvržení vstupní ceny do
doby životnosti majetku. Lineární metoda je vhodná především pro takové druhy
majetku, u kterých nedochází v průběhu času k morálnímu znehodnocení. Degresivní
metoda odepisování spočívá v postupném snižování v průběhu životnosti majetku a je
vhodná zejména pro dlouhodobý majetek, který rychle morálně či technicky zastarává.
Progresivní metoda odepisování spočívá ve zvyšujících se odpisech ke konci životnosti
majetku a je využívána u majetku, který je si v průběhu životnosti udržuje svoje
vlastnosti, ale na konci životnosti je ho třeba zcela reprodukovat znovu.
Oproti přístupu založenému na času je dále možné využít odpisy založené na
výkonu dlouhodobého majetku. V takovém případě stanovíme předpokládaný počet
výkonů dlouhodobého majetku, kterým vydělíme pořizovací cenu majetku, a vznikne
odpisová sazba. Roční odpisy jsou pak součin počtu výkonů a odpisové sazby.
Výkonové odpisy jsou vhodné pro takový majetek, kde je známý předpokládaný počet
výkonů nebo pro majetek, který je využíván pouze příležitostně, například
specializované stroje, které podnik využívá pouze výjimečně.

3.1.2. Daňové odpisy
Pravidla pro uplatňování daňových odpisů stanovuje ZODP. Hlavními rozdíly
oproti účetním odpisů jsou taxativní pravidla způsobu výpočtu odpisů a jejich
fakultativní zařazení do nákladů podniku. ZODP v § 26 vymezuje pro účely
odepisování pojem majetek, který dále člení na majetek hmotný a nehmotný, § 27
ZODP pak stanovuje hmotný majetek z odpisování vyloučený. Samotné odpisování
majetku pak probíhá v závislosti na třech základních proměnných - odpisové skupině
majetku, zvoleném způsobu odpisování a zákonem taxativně určených případech na
možnosti zvýšeného odpisu v prvním roce odpisování.
Při zařazení hmotného majetku do odpisování se nejprve určí vstupní cena
majetku, která se skládá z nákladů na pořízení majetku a technického zhodnocení
provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání (§ 29 ZODP). Dále
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je majetek zařazen do jedné ze šesti odpisových skupin, která určuje dobu odpisování.
V současné právní úpravě činí doba daňového odpisování 3 – 50 let, přičemž do
jednotlivých skupin je majetek zařazován dle svého typu. Následně si podnik zvolí, zda
bude provádět odpisování rovnoměrně (lineárně), nebo zrychleně (degresivně), podnik
není oprávněn v průběhu odpisování zvolený způsob změnit, nestanoví-li zákon jinak.
Pro odpisové skupiny 1, 2 a 3 zákon dále stanovuje možnost zvýšeného odpisy v prvním
roce odpisování, a to buď o 15 %, nebo 10 %.
Odpisování nehmotného majetku je upraveno v § 32a ZODP. Hlavními
odlišnostmi od odpisování hmotného majetku je povinnost rovnoměrného odpisování a
doba odpisování, které je dle charakteru nehmotného majetku 18, 38 nebo 72 měsíců.

3.2. Nerozdělený zisk
Často využívaným zdrojem interního financování je využití nerozděleného zisku
podniku. Nerozděleným ziskem rozumíme tu část zisku po zdanění, kterou podnik
nevyplatí formou dividend či podílu na zisku, ale ponechá ji k dispozici podniku
k dalším investicím. Z investičního pohledu představuje vyplacený zisk hojně
využívané měřítko úspěšnosti podniku a jeho zadržování tak snižuje některé klíčové
ukazatele hodnocení výkonu investice. Současně investování zadrženého zisku podniku
neumožňuje využívat výhod daňového štítu a finanční páky, na druhou stranu
snižováním poměru zadlužení zvyšuje podnik svoji stabilitu.
Úroveň zadržovaného zisku se v praxi řídí vnějšími a vnitřními faktory
společnosti. Převážným vnějším faktorem je právní úprava rezervních a jiných fondů,
které jsou společnosti povinny vytvářet ze zisku. V české právní úpravě před
rekodifikací soukromého práva, byla povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku
zakotvena v § 67 ObchZ pro oba typy kapitálových společností, přičemž způsob použití
rezervního fondu byl stanoven zákonem. O tom, že ve tvorbě rezervního fondu
spatřoval zákonodárce jeden z důležitých aspektů ochrany věřitelů kapitálových
společností, svědčí ustanovení § 68 odst. odst. 6 písm. d) ObchZ, dle kterého mohl soud
rozhodnout o zrušení společnosti, jestliže porušovala svoji povinnost vytvářet rezervní
fond. Zvláštní úprava pro společnost s ručením omezeným (§ 124 ObchZ) a akciovou
společnost (§ 217 ObchZ) se lišila především ve velikosti rezervního fondu, kdy
společnost s ručením omezeným byla povinna vytvářet rezervní fond do výše 10%
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základního kapitálu a akciová společnost do výše 20% základního kapitálu. S ohledem
na problematické praktické uplatnění úpravy rezervních fondů v praxi, namátkou u
společností, jejichž základní kapitál zjevně neodpovídá jejich obratům a závazkům nebo
společností, které nikdy účetního zisku nedosáhly, zanikla s nabytím účinnosti ZOK
povinnost kapitálových společností rezervní fondy vytvářet, a to s výjimkou speciální
úpravy pro akciové společnosti, která v § 311 a 316 ZOK, stanovuje povinnost vytvářet
zvláštní rezervní fond v případě finanční asistence, respektive nabytí vlastních akcií.
K vytvoření zvláštního rezervního fondu může akciová společnost využít nerozdělený
zisk (§ 317 ZOK).
Podnik může vytvářet rezervní a další fondy ze zisku na základě interních svých
rozhodnutí, a to obecně na základě povinnosti stanovené ve společenské smlouvě nebo
stanovách společnosti, do této kategorie spadají například dobrovolné rezervní fondy a
sociální fondy pro zaměstnance společnosti. O zadržení části zisku může být
rozhodováno podnikem i ad hoc v případě očekávaných budoucích výdajů.
Teorie podnikových financí dále rozlišuje zjevné samofinancování a skryté
samofinancování podniku. Zjevné samofinancování je patrné v rozvaze podniku a jeho
využitím se zvyšuje vlastní kapitál podniku. Oproti tomu skryté financování spočívá ve
zkreslování finančních ukazatelů podniku, například podhodnocováním majetku nebo
tvorbou nadnesených rezerv k pokrytí budoucích výdajů. Skryté samofinancování není
z hlediska finančních zájmů žádoucí, jelikož v konečném důsledku umožňuje
společnosti reinvestovat nezdaněný zisk a dochází, tak k daňovým únikům nebo
v lepším případě k svévolnému odložení přiznání a splatnosti daně. Podnik, který
vědomě využívá skryté samofinancování, tím také porušuje ZoÚ.19

3.3. Základní kapitál, navyšování základního kapitálu
Základní kapitál společnosti tvoří peněžité a nepeněžité vklady společníků do
společnosti. Vkladová povinnost vzniká společníků společnosti jednak při jeho založení,
kdy představuje hlavní zdroj financování jeho aktivit v období krátce po založení, a za
druhé při navyšování základního kapitálu v průběhu existence společnosti. Kapitálové
společnosti základní kapitál vytvářejí prostřednictvím společníků povinně při svém
19
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vzniku. Základní kapitál akciové společnosti je dle § 246 ZOK 2 000 000,- Kč nebo
80 000 Eur, jestliže společnost vede účetnictví v Eurech. Kapitálová náročnost
společnosti s ručením omezeným se k 1.1.2014 přiblížila liberálnější úpravě vybraných
západoevropských zemí, kdy v § 142 ZOK stanovuje zákon minimální vklad do
společnosti s ručením omezeným na 1 Kč. Oproti úpravě v ObchZ, kdy základní kapitál
společnosti s ručením omezeným musel být alespoň ve výši 200 000 Kč, dochází naoko
k zásadní proměně, nicméně zákonodárce pouze reagoval na praxi, kdy tzv. ready-made
společnosti měly dostatečný základní kapitál sice účetně, ale v praxi společnost
prostředky v jeho výši nedisponovala.

3.3.1. Vkladová povinnosti
Vkladová povinnost představuje závazek společníka, případně budoucího
společníka, poskytnout společnosti předmět vkladu. Obecně je vkladová povinnost
upravena v § 15 ZOK. Vkladovou povinnost je vkladatel oprávněn splnit v penězích
nebo v jiné penězi ocenitelné věci, penězi ocenitelná věc se tak stane předmětem
vkladu, přičemž pro její peněžní ocenění je využíván termín vklad.

Stejně jako

v předchozí právní úpravě nemůže nepeněžitý vklad představovat závazek provést práce
pro společnost (ZOK 17 odst. 3). Nepeněžité vklady do kapitálových společností musí
být oceněny znalcem.

3.3.2. Navýšení základní kapitálu u společnosti s ručením omezeným
Jelikož základní kapitál společnosti s ručním omezeným vychází z principu
stanovené částky, která tvoří obligatorní součást společenské smlouvy, stanovuje zákon
kogentní úpravou postup pro změnu základního kapitálu. O změně základního kapitálu
rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvou třetinová většina všech společníků. ZOK
v ustanovení § 216 rozlišuje navýšení základního kapitálu převzetím vkladové
povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů
anebo kombinací těchto způsobů. Pro účely této práce se budu dále zabývat navýšením
převzetí vkladové povinnosti neboli efektivním zvýšením základního kapitálu.
Nedochází-li ke zvýšení základního kapitálu vytvořením nových vkladů, je dle §
21 ZOK možné navýšit základní kapitál pouze jsou-li všechny dosavadní vklady
splaceny. Neobsahuje-li společenská smlouva zvláštní úpravu, svědčí společníkům
přednostní právo na zvýšení základního kapitálu společnosti, zvyšuje-li se peněžními
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vklady, a to v poměru odpovídajícím jejich podílům na společnosti. „Přednostní právo
je nejúčinnějším nástrojem pro zabránění následné změny v postavení společníka ve
společnosti. Tím je společníkovi zajištěno, aby se na základním kapitálu podílel, a tím si
zachoval své postavení ve společnosti v nezměněné podobě.“20 Tohoto přednostního
práva se může každý společník zákonem stanovenými způsoby vzdát (§ 221 ZOK),
nebo ho nevyužít. V takovém případě může se souhlasem valné hromady převzít
vkladovou povinnost kdokoliv.

3.3.4. Příplatková povinnost
Příplatková povinnost představuje další z nástrojů navýšení vlastního kapitálu
z finančních prostředků, poskytnutých společnosti jejími společníky. Na rozdíl od změn
základního kapitálu se ale neprojeví ve výši základního kapitálu a musí být předem
zakotvena ve společenské smlouvě společnosti. „Smyslem příplatků je, aby společnost
získala další prostředky od společníků za účelem úhrady ztráty nebo k realizaci
podnikatelských aktivit jednodušším způsobem, než je zvýšení základního kapitálu.“21
Právní úprava příplatkové povinnosti dle ZOK se odchyluje od původní úpravy
v ObchZ v několika aspektech. Předně ObchZ stanovoval pevnou horní hranici
příplatkové povinnosti na jedné polovině základního kapitálu, a to pro každého
společníka dle výš jeho vkladu. ZOK ponechává maximální velikost příplatkové
povinnosti na vůli společníků, nicméně výše jakou nesmí v souhrnu příplatky překročit,
je obligatorní součástí zakotvení příplatkové povinnosti ve společenské smlouvě. Se
zakotvením možnosti různých druhů podílů na společnosti, je v případě výskytu
rozdílných druhů podílů umožněno stanovit společenskou smlouvou, kterých podílů se
příplatková povinnost týká. Nehlasoval-li společník pro příplatkovou povinnost, je
oprávněn jednostranným oznámením ze společnosti vystoupit ohledně podílu, kterého
se příplatková povinnost týká (§ 164 ZOK). Porušení příplatkové povinnosti je
postaveno naroveň porušení vkladové povinnosti a může vyústit až v kaduční řízení.
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3.3.5. Emise akcií
Emisí akcií podnik získává finanční prostředky cestou vydání cenného papíru,
který reprezentuje podíl na jejím základním kapitálu (navyšuje tedy přímo její vlastní
kapitál). Z hlediska formy vlastnictví rozlišujeme akcie na jméno a akcie na majitele.
Z hlediska práv, která se k akciím váží, pak rozeznáváme tradičně akcie kmenové, akcie
prioritní a akcie zaměstnanecké. Nový občanský zákoník, ale umožňuje akciovým
společnostem dále vydávat rozdílné druhy akcií, které se budou odlišovat rozdílném,
pevném nebo podřízeném podílu na zisku a likvidačním zůstatku anebo rozdílná váha
hlasů (§ 276 odst. 3 ZOK)
Kmenové akcie jsou spojené zejména s právy podílet se na zisku, na řízení
společnosti a na likvidačním přebytku. Prioritní akcie jsou spojeny s tzv. přednostním
právem na výplatu dividendy, avšak mají zpravidla omezeno právo podílet se na řízení
společnosti. Současně nemohou tvořit více jak polovinu základního kapitálu.
Zaměstnanecké akcie reprezentují formu nepeněžního ohodnocení zaměstnanců a jsou
vydávány za zvýhodněných podmínek. Nesmí tvořit více jak 5% základního kapitálu
v době, kdy se upisují.
Každá akcie je vydána na určitou jmenovitou hodnotu, která přímo odpovídá
účetní hodnotě v základním kapitálu. Základní kapitál je tedy roven jmenovité hodnotě
násobené počtem akcií. Změny ve vlastním kapitálu se pak projevují v účetní hodnotě
akcie (nerozdělené zisky a ztráty, kapitálové fondy, rezervy aj.). Účetní hodnota akcie
reprezentuje podíl na vlastním kapitálu. Je-li akcie obchodována na sekundárním trhu,
má pak i svou tržní hodnotu, která je zpravidla odlišná od účetní hodnoty, a je dána
vztahem nabídky a poptávky po akciích společnosti na kapitálovém trhu a vyjadřuje
zejména tržní konsensus ohledně perspektivnosti podniku.
Akcionáři (majitelé akcií) realizují vedle dividendového výnosu (je-li dividenda
vyplácena) také kapitálový výnos, neboli rozdíl mezi tržní cenou a pořizovací cenou
(cenou, za kterou akcie nakoupili včetně vedlejších pořizovacích nákladů). Dividendy
reprezentují do určité míry cenu svěřených prostředků a dividendová politika pak
poskytuje další stupeň volnosti ve finančním řízení společnosti, který je ze strategického
hlediska velmi významný. Podniky, které dividendu nevyplácejí, poskytují svým
akcionářům výlučně kapitálové výnosy.
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V další části se zaměřím na konkrétní formu emise akcií, tzv. první veřejnou
nabídku, neboli IPO, která hraje dnes v „start-upové“ době významnou roli a je cílem
mnoha společností.22První veřejnou nabídkou, neboli dále v textu IPO, budeme chápat
dle definice SEC „první veřejné vydání akcií podnikem, které nebyly dosud veřejně
obchodovány“.
Obecně se dá říci, že existují tři účastníci IPO – vedení společnosti, manažer
emise a investoři. „Manažer emise je jednou z nejdůležitějších osob při vstupu
společnosti na burzu. Jeho hlavní rolí je umístit akcie společnosti novým investorům a
zajistit jejich přijetí k obchodování na burze.“23 Společně s vedením společnosti
připravují společnost k emisi a plní potřebné regulatorní povinnosti (business plán,
ocenění společnosti, finanční analýza, due dilligence, sestavení emisního prospektu aj.).
Mimo jiné se zavazují k určitému datu vykoupit všechny neupsané akcie emitenta.
Výhody
Mezi hlavní výhody primární emise řadíme zejména následující:
a) Získání finančního kapitálu, často ve větší míře než by umožňoval bankovní
úvěr a to bez povinnosti placení pravidelných úroků a splátek.
b) Efektivní prostředek snížení míry zadlužení.
c) IPO má pozitivní efekt na vztah společnosti s veřejností, obchodními partnery i
zákazníky skrz vyšší prestiž a upevnění dobrého jména. Splnění podmínek
požadovaných burzou ke vstupu na trh a obchodování zvyšují informační
transparentnost a důvěryhodnost společnosti.
d) Usnadnění přístupu k dalším formám financování, které je dáno vyšší informační
povinností společnosti vůči investiční veřejnosti – ta má lepší přehled o
finančním zdraví a prospektech podniku.
e) Kapitál získaný z emise má dlouhodobý charakter a nejen že umožňuje
společnosti realizaci i náročnějších investičních projektů, ale také zlepšuje její
celkové finanční zdraví.
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f) Vyšší míra volnosti pro vlastníky společnosti – ti mohou část svých akcií prodat
a diverzifikovat svá rizika. Také zaměstnanci mají možnost stát se
spoluvlastníky, čímž dojde ke sblížení zájmů obou stran a vyšší efektivnosti.
Nevýhody
Mezi hlavní nevýhody primární emise patří zejména následující:
a) Vyšší citlivost na kapitálový trh a jeho výkyvy. Říká se, že cena akcií závisí
z 30% na samotné společnosti, 30% na odvětví a z 40% na trhu.24 Likvidní
kapitálový trh denně absorbuje očekávání všech investorů, což způsobuje značné
krátkodobé výkyvy v ceně všech akcií často bez ohledu na individuální
společnosti.
b) Vyšší informační povinnost společnosti vůči investiční veřejnosti může často
znamenat zveřejnění konkurenčně citlivých informací, které by vlastníci
normálně nevyzradili.
c) Riziko ztráty kontroly, či nepřátelského převzetí, pokud společnost upisuje
podstatnou část svého základního kapitálu. Současný vznik odpovědnosti vůči
ostatním (minoritním) vlastníkům.
d) Zvýšení tlaku na krátkodobou výkonnost společnosti, která často musí podnikat
kroky, které nejsou v jejím dlouhodobém zájmu.
Proces IPO je oproti získání prostředků např. formou bankovního úvěru řádově
náročnější záležitostí z hlediska času. Dle údajů BCPP níže lze přibližně předpokládat
úspěšné završení primární emise v rozmezí 24 týdnů od počátku přípravné fáze, tzn.
přibližně půl roku. V praxi se nicméně tato lhůta protahuje i na roky a i tehdy není
úspěch zaručen, což dokumentuje osud společností jako je Bonton, Limart, či
Mountfield.
Často opomíjeným je moment upsání akcií vzhledem ke stavu kapitálového trhu
– je ekonomicky výhodnější upisovat blízko vrcholu hospodářského cyklu, neboť silná
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poptávka umožňuje získat více kapitálu za výhodnějších podmínek. Meluzín uvádí, že
příprava společnosti na prvotní veřejnou nabídku obvykle trvá jeden až dva roky25.

Obrázek 1 Časový harmonogram emise společnosti 26

Náplní první fáze je příprava společnosti k emisi akcií. Pro většinu společností
je toto nejnáročnější fáze, neboť vyžaduje zásadní změnu struktury řízení podniku –
přechod na mezinárodní účetní standardy a zavádění principů „Corporate Governance“.
Na konci této fáze by společnost měla získat podobu veřejně obchodované společnosti
(zejména z hlediska transparentnosti).
Jako druhou fázi označujeme fázi realizační, v rámci které se již řeší konkrétní
kroky úpisu – výběr burzy, due dilliegence (ekonomický, právní, finanční a daňový),
předběžné ocenění společnosti, příprava a schválení prospektu, prezentace společnosti
potenciálním investorům (Investment Story, Road Show), předběžný marketing a
stanovení konečného počtu akcií a jejich emisního kurzu, které vychází z aktuálního
ocenění společnosti znalcem. Konec realizační fáze je dán okamžikem přijetí akcií
k obchodování.
„Prospekt cenného papíru je informačním materiálem, zdrojem informací pro
potencionální investory. Musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné k
posouzení cenného papíru, finanční situace emitenta cenného papíru, budoucího vývoje

MELUZÍN T., ZINECKER M.: IPO, Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. Computer Press,
2009. ISBN 978-80-251-2620-2.
26
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jeho podnikání a podobně. Prospekt podléhá schválení Českou národní bankou a jeho
vypracování se řídí Zákonem o kapitálovém trhu a dalšími předpisy.“27 Bezprostředně
po předložení prospektu je běžné i podání žádosti o přidělení ISIN (identifikačního čísla
CP).
Post-realizační fáze je charakteristická snahou manažera emise stabilizovat
kurz a zajistit dostatečnou obchodovatelnost (likviditu) bezprostředně po emisi.
Poměrně běžné je uplatnění tzv. over-allotment opce neboli krátký prodej akcií
emitentem, který umožňuje případné podpoření kurzu nákupem (pokrytím krátké
pozice). Často se uplatňuje také tzv. „lock up“ období, během kterého se akcionáři
smluvně zavážou, že po určitou dobu od úpisu nebudou své akcie prodávat (nejběžněji 6
měsíců).
Náklady primární emise můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin – na
samotnou realizaci IPO a na náklady spojené se zajištěním veřejné obchodovatelnosti
akcií, viz obrázek níže.
Náklady na realizaci IPO dále dělíme na přímé a nepřímé. Mezi přímé náklady
patří poplatky upisovatelům (tzv. gross spread), které tvoří největší složku nákladů a
často jsou vyjádřeny jako procento z celkového objemu emise (jedná se v principu o
rozdíl mezi cenou, za kterou akcie nakupuje od emitenta a cenou, za kterou je nabízí
veřejnosti). Dále to jsou poplatky za přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu,
ostatní poplatky za služby a poradenství profesionálů (právní, auditorské a poradenské
služby), marketing a jiné interní náklady spojené s procesem IPO.
Mezi nepřímé náklady patří zejména tzv. podhodnocení emisního kurzu akcií.
Jedná se o rozdíl mezi reálnou cenou akcií, která se stanoví trhem ke konci prvního
obchodního dne (closing price), a jejich emisním kurzem. Ocenění společnosti a tedy
stanovení emisního kurzu není exaktní věda a proto je tento rozdíl běžným jevem,
neměl by však být větší než několik procent emisního kurzu.
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Obrázek 2 Náklady prvotní veřejné nabídky akcií 28

Další skupinou jsou náklady spojené se zajištěním veřejné obchodovatelnosti
akcií po celou dobu, kdy jsou obchodované, které také dělíme na přímé a nepřímé.
Mezi přímé náklady řadíme náklady spojené s regulatorními požadavky a
požadavky na správu a řízení společnosti, neboli tzv. Corporate Governance. Dále to
jsou burzovní poplatky a náklady spojené s informační povinností.
Mezi nepřímé náklady řadíme poplatky obchodníkům s cennými papíry za
transakce na sekundárním trhu (pokud společnost kupuje, či prodává své vlastní akcie).
Celkové náklady emise záleží ve značné míře na zemi emise, konkrétní burze,
velikosti společnosti, jejím charakterem a připraveností s ohledem na připravované
změny v organizaci spojené s IPO. Dá se říci, že velikost nákladů je dána zejména
hrubou marží manažera emise (gross spread) a náklady spojenými s transformací
podniku na veřejně obchodovanou společnost, které jsou silně variabilní. Poplatky
burzy jsou ve srovnání s celkovými náklady marginální.
Dr. Kaserer uvádí, že průměrné celkové náklady IPO pro společnosti
s kapitalizací vyšší než 100 milionů euro (large cap) se pohybují okolo 8% velikosti
emise napříč různými trhy, pro společnosti menší (small cap) pak okolo 10% a výše.
V dalším textu zhodnotíme případný úpis akcií na burze cenných papírů v Praze
(BCPP).
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Obrázek 3 Medián (nalevo) a Průměr (napravo) celkových nákladů IPO velkých společností
(>100mil. euro)29

Obrázek 4 Medián (nalevo) a Průměr (napravo) celkových nákladů IPO malých společností
(<100mil. euro)30
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Burza cenných papírů Praha a.s.
Jednou ze základních podmínek, které musí společnost usilující o úpis svých
akcií v ČR splnit, je přeorientování účetnictví na mezinárodní účetní standardy, jak již
bylo zmíněno dříve. To však znamená i zpětný a auditovaný reporting dle IFRS za
poslední tři roky, pravidelné čtvrtletní reportování a zavedení profesionálních
informačních systémů (účetní, řídící software).
Společnost musí dále doložit stabilní a ziskový podnikatelský záměr na příštích
3-5 let (business plán), přičemž kvalitní portfolio zákazníků, obchodních partnerů a
konkurenční výhoda jsou samozřejmostí. Dále musí zajistit dostatečnou ochranu svých
akcionářů, informační transparentnost v souvislosti s provozem, řízením i organizací
podniku a obecně posílit svou právní strukturu.
V rámci BCPP má společnost možnost výběru mezi třemi burzovními trhy:
regulovaný „Prime Market“ a „Standard Market“ a neregulovaný „START“. V rámci
regulovaných trhů pak musí společnost splňovat podmínky stanovené zákonem o
podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a burzovní pravidla stanovené BCPP. V případě
neregulovaného trhu jsou pak závazná pouze pravidla burzy. Burza v současnosti
odpouští emitentům poplatky za kotaci během celého prvního roku obchodování.31
Z hlediska nákladů jednotlivých úkonů spojených s IPO lze vycházet z
orientačních údajů uvedených v tabulce níže. Je vidět, že celkové náklady mají značné
rozpětí a to s ohledem na široké spektrum faktorů, z nichž je zmíněno jen několik.
Nejzásadnější vliv má výběr manažera emise a vyspělost společnosti z účetního,
právního, finančního i organizačního hlediska (úspora nákladů poradců). Burzovní
poplatky jsou zanedbatelné.
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Obrázek 5 Rozpis předpokládaných nákladů emise v % z celkového výnosu 32

Primární emise akcií je perspektivní možnost získání dlouhodobého kapitálu
k optimalizaci zadlužení a zvýšení ziskovosti podniku. Výhodou je nejen prestiž a
mnohem širší povědomí o společnosti, ale také vyšší likvidita aktiv a svoboda vlastníků.
Nevýhodou jsou zejména vyšší náklady realizace a možná rizika plynoucí
z kapitálového trhu jako jsou vyšší volatilita a rizika spojená se ztrátou kontroly.
Nejčastěji trvá proces IPO okolo jednoho roku a celkové náklady se pohybují do
10% výnosu emise a většina z nich je spojena s transformací podniku, poradenstvím a
poplatků upisovateli. Teoreticky je možné veřejně upsat akcie společnosti během půl
roku a s celkovými náklady okolo 5-6%, tj. uvažujeme-li ideální průběh a podmínky.
Ve srovnávání s jinými druhy financování je nezbytné brát v potaz čistou současnou
hodnotu jejich budoucích plateb (např. u bankovního úvěru), které bývají často
opomíjeny.
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4. Financování z cizích zdrojů
4.1. Dluhopisy
Významnou formu externího financování podniku z cizích zdrojů tvoří emise
dluhopisů. Dluhopis je typ cenného papíru, jež představuje závazek eminenta (dlužníka)
vůči majiteli (věřiteli). Dluhopisy tvoří významnou část financování soukromých
podniků v anglosaských zemích, v rámci Evropy jsou dluhopisy využívané méně než
bankovní úvěr.
V praxi bývá pojem dluhopisu často zaměňován s pojmem obligace, dle
Kislingerové je obligace typem dluhopisu, přičemž se jedná o dlouhodobý dluhopis
emitovaný státem, orgánem místí samosprávy anebo firmou, určený k získání
dlouhodobého kapitálu.33 Z hlediska doby splatnosti rozlišujeme dluhopisy na
krátkodobé (např. pokladniční poukázky) a dlouhodobé (např. obligace, hypotéční
zástavní listy). Dlouhodobé dluhopisy mohou být obchodovány na kapitálových trzích,
a to stejně jako akcii buď při svém úpisu, nebo posléze na sekundárně tj. mezi držiteli.
Z hlediska výnosu dluhopisy jsou využívány dluhopisy s pevným, variabilním
anebo nulovým výnosem. Zvláštní podmínky pak představují dluhopisy - konzola, který
nemá splatnost a věřiteli přísluší renta, tato renta se váže k cennému papíru a dnes
existují takovéto cenné papíru emitované v 19. století. Vypověditelné dluhopisy
umožňují jejich emitentovi závazek předčasně splatit, naopak opční dluhopisy dávají
věřiteli právo přednostního koupě budoucích finančních instrumentů (nejčastěji opět
dluhopisů).
Dluhopis je stejně jako akcie cenný papír, z ekonomického pohledu odlišují
dluhopisy od akcií tři základní aspekty:
a) předem určená splatnost,
b) předem určená výše úroku,
c) nemožnost držitele podílet se na řízení podniku.
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Z hlediska financování podniku spatřuje Marek následující výhody a nevýhody
dluhopisů:
Výhody dluhopisů

Nevýhody dluhopisů

Pevně stanovený úrok, majitel dluhopisu Nutnost pevné splátky i v případě kolísání
se nepodílí na zisku

hospodářských výsledků podniku

Úrok bývá nižší než dividenda

Vysoké riziko změny podmínek

Akcionáři neztrácejí svoji kontrolu

Emisní náklady

Úrok z dluhopisu je odčitatelnou položkou Zvyšování finančního rizika (zadlužením)
pro účely daně z příjmu
Pružnost

v tvorbě

finanční

vede růstu nákladů na pořízení kapitálu
struktury,

zejména u vypověditelných dluhopisů
Tabulka 2 Výhody a nevýhody dluhopisů34

4.1.1. Právní úprava dluhopisů
Z hlediska zajištění investice majitelů dluhopisů jakožto investorů, a to i
s ohledem na sekundární investiční trhy, je vydávání dluhopisů dozorováno státními
orgány. V rámci západních právních systému se uplatňují dva základní systémy –
systém registrace, kdy jsou veškeré emise dluhopisů registrovány u dohlížejícího orgánu
a sytém povolení – kdy každá emise musí být dohlížejícím orgánem schválena.
Před výkladem vlastní právní úpravy dluhopisů v České republice je stěžejní
otázkou, jaké dluhopisy se Českým právem řídí. Dle § 2 odst. 1 č. 190/2004 Sb. o
dluhopisech se za dluhopis považují ty dluhopisy, které jsou vydány dle českého práva.
Odpověď na otázku, kde kterého právního řádu byl dluhopis vydán, najdeme v § 82
zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém:
a) právem, kterým se řídí právní způsobilost a vnitřní poměry právnické osoby,
která cenný papír vydala;
b) právem, kterým se řídí právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru
zakládá;
c) právem platným v místě, kde byl cenný papír vydán,
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d) právem státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt osoba, která cenný papír
vydává, neodpovídá-li povaze cenného papíru použití jiného práva nebo
e) právem, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru
připouští.
„Na dluhopisy nejčastěji dopadne hraniční určovatel uvedený v písmeni b) či e).
Dluhopisy tak bude možné považovat za tuzemské, jestliže českým právem se bude řídit
dlužnický vztah, ze kterého vzešla práva do nich vtělená (lex contractus), resp. to v nich
bude stanoveno (bude provedena volba českého práva).“35
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo zákonem č. 172/2012 Sb.
k radikální novele ZoD s účinností k 1.8.2012, jejíž cílem bylo odstranit nadbytečné
administrativní požadavky, přiblížit právní úpravu soukromému právu a zpřesnit
dosavadní legislativu. Z hlediska režimu dohledu dochází k výrazné změně, do 1.8.2012
podléhal veškeré emise dluhopisů schválení Českou národní bankou, nadále ovšem
postačí u dluhopisů, které nejsou veřejně obchodované zpřístupnění emisních podmínek
ve smyslu § 3 ZoD. Povolovací a schvalovací řízení veřejně obchodovaných dluhopisů
jakožto

veřejné

nabídky investičních

cenných

papírů

však

nadále

zůstává

v povolovacím a schvalovacím řízení ČNB na základě zákona č. 256/2004 Sb. o
podnikání na kapitálovém trhu.
Dalším významným aspektem uvedené novely je byla snaha zákonodárce
definovat nově dluhopis materiálně díky definici § 2 ZOD jakožto zastupitelný cenný
papír nebo zaknihovaný cenný papír, vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno
právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem.
Nicméně tato snaha o materializaci definice dluhopisů byla následně zákonodárcem
devalvována v § 6 ZoD, který nadále vyjmenovává formální znaky dluhopisy, ty mohou
být někdy popisovány jakožto „informace, které z povahy „dělají dluhopis
dluhopisem“. Bez nich si lze sotva rozumně dluhopis představit. Musí být jasné, kdo je v
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daném závazku věřitelem a kdo dlužníkem, kolik dlužník dluží, kdy je jeho dluh splatný a
kolik věřiteli vynese to, že dlužníkovi peněžní prostředky načas poskytl.“36
Z hlediska emitenta dluhopisů zákon nově umožňuje vydávat dluhopisy i
fyzickým osobám, přičemž nestanovuje ani požadavek na to, aby fyzická soba byla
podnikatelem. Otázkou je, kterými fyzickými osobami bude emise dluhopisů v praxi
využívána s ohledem na náklady spojené s jejich emisí a vyhledáváním potenciálních
kupců. Je patrné, že v praxi zůstane nadále primárním zdrojem cizího financování
fyzických osob bankovní úvěr.

4.1.2. Emisní podmínky dluhopisů
Zákon stanovuje povinnost emitenta nejpozději k datu emise dluhopisů jeho
povinnost zveřejnit emisní podmínky, v opačném případě není emitent oprávněn
dluhopis vydat. Emisní podmínky představují základní dokument, dle § 8 ZoD
podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů a obsahují
informace o emisi dluhopisů. Spolu s emisními podmínkami dluhopisu je eminent
oprávněn vydat i prospekt dluhopisů, obsahující další informace. Zákon stanovuje, že
náležitosti emisních podmínek mohou být naplněny i odkazem na prospekt. Prospekt je
emitent povinen vydat, jedná-li se o veřejnou emisi dluhopisů anebo je-li emise
dluhopisů určená k veřejnému obchodování. Obsahové náležitosti emisích podmínek
zákon stanovuje v § 9.
Změna podmínek emise přišla s novelou dluhopisového zákona významným
uvolněním úpravy, zejména stejně jako u schvalování emise ruší dohled nad neveřejnou
emisí dluhopisů a umožňuje emitentovi měnit podmínky emise dluhopisů bez
předpokladu podstatné změny okolností. V souladu s principem právní jistoty naopak
zůstala zachován proces schválení změny podmínek emoce na schůzi vlastníků
dluhopisů kvalifikovanou většinou tří čtvrtin hlasů všech přítomných vlastníků.
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4.2. Úvěr
V rámci praxe evropských podniků je před dluhopisy stále preferováno úvěrové
financování prostřednictvím bank nebo subjektů fungujících na podobném principu,
které jsou ale zatíženy nižší mírou regulace (v rámci české právní úpravy například
spořitelní družstva). Úvěr představuje na rozdíl od emise dluhopisů individuální dohody
mezi úvěrujícím (věřitel) a úvěrovaným (dlužníkem). Na základě smlouvy o úvěru se
úvěrující zavazuje, že poskytne úvěrovanému na jeho požádání a v jeho prospěch
peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní
prostředky vrátit a zaplatit úroky (§2395 OZ).

4.2.1. Dělení úvěrů
Existuje mnoho hledisek, dle kterých můžeme dělit úvěry, mezi nejčastěji
používaná patří:
i.

dle doby splatnosti:

a) krátkodobé (splatnost do 1 roku),
b) střednědobé (splatnost 1 rok – 5 let),
c) dlouhodobé (delší než pět let),

ii.

subjektu úvěrujícího:

a) bankovní,
b) vládní,
c) obchodní,
d) konsorciální,

iii.

dle úvěrovaného subjektu:

a) podnikatelské,
b) soukromé,
c) veřejné (státní či komunální).

iv.

dle kategorie hodnot:

a) finanční,
b) obchodní (na jedné straně stojí nepeněžní
hodnoty),

v.

podle účelu:

a) provozní,
b) investiční,
c) na pohledávky,
d) vývozní,
e) dovozní,
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f) na zásoby37
Z charakteru transakce poskytnutí úvěru je patrné, že úvěrující v rámci ošetření
svého rizika před poskytnutím úvěru bude od úvěrovaného vyžadovat celou škálu
podkladů a přípravu materiálů. Nelze tedy paušálně konstatovat, že získání bankovního
úvěru je méně časově náročné než jiné způsoby financování, nicméně se dá
předpokládat, že na rozdíl od veřejných emisí akcií nebo dluhopisů, kdy jsou zákony
stanovena regulační opatření zejména pro ochranu soukromých a samostatných
investorů, se stále jedná o soukromoprávní vztah dvou povětšinou podnikatelských
subjektů a záleží tedy na jejich interních směrnicích a podmínkách.
Průběh získávání bankovního úvěru v našich podmínkách probíhá ve třech
krocích, ve kterých úvěrující (banka) získává postupně další podklady. Prvním krokem
je žádost podniku o obdržení indikativní nabídky o úvěrové financování, kdy podnik
informuje banku o svém zájmu o získání úvěru (a případném účelu úvěru a
představovaných podmínkách transakce). V případě, banka vyhotoví indikativní
podmínku obsahující základní podmínky transakce, její cenu (úrok, závazková provize,
poplatky za zpracování úvěru atd.) vstoupí strany do jednání. V průběhu jednání před
podpisem smlouvy o úvěru budoucí úvěrovaný předává bance veškeré potřebné
dokumenty, nejčastěji společenskou smlouvu, stanovy, finanční výkazy, potvrzení o
bezdlužnosti a veškeré další podklady týkající se finanční zdravosti podniku, účelu
úvěru a předmětu zajištění.
Jestliže dojde ke shodě ve věci smluvních podmínek, dochází k podpisu smlouvy
o úvěru. Součástí smlouvy o úvěru jsou pak tzv. podmínky čerpání úvěru. Podmínky
čerpání úvěru představují podmínky, po jejichž prokázání je banka povinna poskytnout
podniku úvěr. Mezi nejčastější podmínky čerpání je poskytnuto veškeré smlouvou o
úvěru požadované zajištění. Mezi nejčastější typy zajištění patří: směnka, zástava
movité věci, zastavení pohledávek (na bankovních účtech, budoucích pohledávek za
klienty), ručitelské prohlášení, zástava nemovitého majetku, podřízení jiných
pohledávek bankovnímu úvěru. Nad rámec zajištění úvěrovaný poskytuje v úvěrové
smlouvě

nebo

v samostatných

dokumentech

úvěrujícímu

prohlášení,

jejichž

nepravdivost nebo nedodržení v průběhu trvání závazku je považováno za porušení
37
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smlouvy, v případech bankovních úvěrů po většinou vede k zesplatnění celého úvěru.
Mezi tato prohlášení řadí Kislingerová:
 „prohlášení o pravosti předložených podkladů,
 pari passu klauzule (zachování stejných práv banky s vzhledem k dalším
věřitelům kromě případů daných zákonem, jako je např. přednost
pohledávek státu v konkurzním řízení)38
 negative pledge (závazek, že klient nezastaví svůj majetek vůči třetím
osobám nebo ho jinak nezatíží)
 prohlášení o tom, že přijetí úvěru nekoliduje s jinými jeho závazky a že je
oprávněn úvěr přijmout,
 závazek udržovat základní kapitál v minimální absolutní výši nebo
v minimální relativní výši k celkovému kapitálu,
 závazek udržovat další ukazatele (čistý pracovní kapitál, zadluženost)
v určitých mezích,
 informovat banku nebo požádat o její svolení s poskytováním záruk,
zastavováním

majetku,

prodejem

části

majetku

nebo

jinými

majetkoprávními úkony,
 informovat

banku

skutečnostech

o

vyjmenovaných

(organizační

změny,

nebo

finanční

obecně
investice,

popsaných
struktura

vlastnictví atd.),
 pravidelně předkládat výkazy v předepsaném formátu,
 domicilovat stanovenou část platebního styku do dané banky (tento
závazek významně omezuje možnosti optimalizace hotovostních toků a
správy likvidity).“39
Z hlediska techniky čerpání a splacení úvěru dále rozlišuje úvěry standardní,
kontokorentní, revolvingové. U standardního úvěru, abstrahujeme-li od zpoplatněných

38
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předčasných splátek, je závazek rozdělen do dvou fází. V první fázi čerpání úvěrovaný
v předem stanoveném období čerpá finanční prostředky, a to buď jedna krát, nebo
v rámci stanoveného limitu po částech a v této době nemůže úvěr splácet. Po období
čerpání přichází období splácení, kdy už úvěrovaný nemůže úvěr nadále čerpat, ale za
předem stanovených podmínek úvěr a úrok splácí v předem stanovených anuitních
splátkách nebo dle svých příjmů, v takovém případě ale bývají příslušné peněžní toky
úvěrovaného postoupeny úvěrujícímu. Kontokorentní úvěr je úvěr spojený s běžným
účtem, který spočívá v povoleném přečerpání do určitého limitu. Výhodou
kontokorentního úvěru je neomezení účelu úvěru a optimalizace nákladů, kdy krom
poplatku za jeho udržování platí úvěrovaný další náklady spojené s úvěrem pouze
v případě jeho čerpání. Nevýhodou bývá relativně vyšší cena oproti standardním
úvěrům. Svou povahou jsou kontokorentní úvěry vhodné pro financování dočasných
aktiv a případných dočasných problémů s likviditou. Revolvingový úvěr umožňuje
úvěrovanému v rámci stanoveného limitu čerpat a splácet úvěr, dle jeho aktuálních
potřeb. Na rozdíl od kontokorentního úvěru není revolvingový účel spojený s účtem
běžným a je úvěrem účelovým. Kontokorentní i revolvingový úvěr jsou typy
provozních úvěr.

4.2.2. Právní úprava úvěru a vybraných forem zajištění
Právní úprava úvěru před rekodifikací byla upravena v obchodním zákoníku a
jednalo se tedy absolutní obchod. V souvislosti se změnou systematika soukromého
práva je nově úvěr zakotvena v § 2395 a následujících OZ. Z hlediska institutu úvěru
nedošlo k významnějším změnám. Nejvýraznější změnou je změna terminologie, kdy
z věřitele se stává úvěrující a z dlužníka úvěrovaný a „dále pak nově zakotveno
rozšíření důvodů k odstoupení od smlouvy v případě, že použití peněz je ke smluvenému
účelu nemožné.“40
Z praktického hlediska je významnou součástí obstarávání úvěrové financování
poskytnutí zajištění úvěrujícímu. I když je možné například na základě předchozích
hospodářských výsledků získat i nezajištěný úvěr (např. některé typy provozních
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úvěrů), lze tak dosáhnout nižších částek a za výrazně vyšší náklady. Právní úprava
zajištění včetně jeho případné realizace, je tak nezbytnou součástí výbavy finančního
manažera podniku. Z tohoto důvodu se budu vybraným institutům dále věnovat.
Zejména začínající podniky se v případě úvěrového financování setkávající
s požadavkem na ručení, které má poskytnout nejčastěji osoba spojená s podnikem.
Ručitel se pak stává ten, kdo písemně prohlásí věřiteli, že uspokojí jeho dluh, nesplní-li
ho dlužník (§ 2018 OZ). Právní úprava po rekodifikaci nadále vychází ze smluvního
principu ručení, kdy věřiteli nevzniká žádná nárok, nepřijme-li ručitele. Ručením lze
zajistit i budoucí a podmíněné závazky, stejně tak jako soubory dluhů určené časovým
obdobím či právním důvodem. Pro ručitele je významná úprava částečné úhrady dluhu,
„při částečné úhradě dluhu, jehož část je zajištěna ručením, se závazek ručitele
nesnižuje, jestliže neuhrazená část závazku přesahuje výši zajištěnou ručením.“41
Poskytne-li ručitel tedy ručení za část dluhu, trvá jeho závazek až do úplného splacení
dluhu a nezaniká tedy dlužníkovým splacením odpovídající části dluhu. Námitky vůči
věřiteli, které je oprávněn uplatnit dlužník v nezměněném rozsahu oprávněn i ručitel (§
2023 OZ). Ručitelský závazek zaniká až splnění dluhu. Výše uvedená úprava ručení
v novém občanském zákoníku téměř absolutně přebírá úpravu původní, jež byla
obsažena v občanském zákoníku 1964 a obchodním zákoníku.
Dalším hojně využívaným způsobem utvrzení závazku úvěrovaného jsou
smluvní pokuty. Smluvní pokuta představuje závazek strany, která porušila smluvní
ujednání, smluvní pokutu. Smluvní pokuta je způsobem utvrzení dluhu a nezbavuje
jejím zaplacením dlužníka povinnosti plnit dluh. Oproti předcházející právní úpravě je
nově občanský zákoník umožňuje ujednání smluvní pokuty i v jiném než peněžitém
plnění a nenařizuje smluvním stranám její písemnou formu (§ 208 OZ).
Zákon dále dispozitivně stanoví, že je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel
právo na náhradu škody, hovoříme o paušalizované náhradě škody. V praxi je ovšem
tato zákonná úprava společnou vůli stran nahrazena, uplatňuje se především taková
ujednání, která výslovně ujednávají, že práva na náhradu škody není ujednáním smluvní
pokuty dotčeno nebo, že není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní
41

BĚLOHLÁVEK, A. J. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy

včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-807380-413-8. str. 544

40

pokutu. V případě, že se podniku bude zdát s ohledem na okolnosti výše skutečné
smluvní pokuty nepřiměřená, zachoval občanský zákoník nadále možnost moderace
výše smluvní pokuty v § 2051. Nadále je v takovém případě k moderaci oprávněn soud
a smluvní pokuta může být snížena až do výše škody, která poškozenému vznikla
v důsledku porušení smluvní povinnosti.
Třetím nejpoužívanějším způsobem utvrzení dluhu je zástavní právo. Zástavní
právo spočívá v oprávnění věřitele uspokojit se zpeněžením zástavy v případě, že
dlužník nesplní svůj dluh. U úvěrových produktů bank, bývají předmětem zástavy
nemovitosti, movité věci (např. stroje, automobily) anebo pohledávky, nicméně škála
zástav může být výrazně vyšší, jelikož OZ v § 1310 odst. 1 stanoví, že předmětem
zástavy může každá věc, s níž lze obchodovat. Dle nové úpravy lze zřídit i zástavní
právo k věci, ke které vznikne zástavní právo zástavci až v budoucnu (§ 1310 odst. 2
OZ).
Hojně využívaným způsobem financování dceřiných projektových společností je
poskytování úvěru nebo zápůjčky mateřskou společností. Při sjednávání i tržního úroku
z takto poskytnuté částky musí mít podnik na paměti pravidlo nízké kapitalizace (§ 25
odst. 1 písm. w ZoDP), které stanovuje výši daňově uznatelných finančních nákladů
(výdajů) z takovéto půjčky na čtyřnásobek vlastního kapitálu úvěrovaného podniku
v jednom zdaňovacím období.

4.3. Dodavatelský úvěr
Dodavatelský úvěr představuje v právním smyslu standardní úvěr, který se
odlišuje úvěrovaným a úvěrujícím. V případě dodavatelského úvěru je úvěrujícím
dodavatel a úvěrovaným odběratel. „Dodavatelé si tak pomáhají zajišťovat prodej svých
investičních celků, náročných na peněžní prostředky. Je to i nástroj konkurenčního boje
mezi dodavateli při získávání investičních celků.“42Krom velkých investičních celků
(viz Marek výše) bývají dodavatelské úvěry poskytovány v rámci dodavatelského
řetězce, kdy dodavatel předschválí odběrateli limit dodavatelského úvěru a odběratel je
oprávněn v rámci tohoto limitu odebírat zboží, v případě, že se přiblíží k limitu je
povinen uhradit nejstarší splatný závazek, aby mohl zboží nadále odebírat.
42
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Výhodou pro dodavatele je zajištění odběru zboží i v případě, že jeho zákazníci
momentálně nemají prostředky pro koupi nebo u investičních celků vůbec zajištění
prodeje. Na opačné straně stojí riziko, že odběratel zboží nezaplatí. Proto je před
poskytnutím úvěru nutné zjistit bonitu odběratele. Dle Kislingerové bývá pro zkoumání
bonity využíváno 6 základních faktorů (6C) dodavatelského úvěru:
i.

Capital (kapitál) – vstupní kapitál, cash flow,

ii.

Character (reputace) – ochota platit, pověst, reputace, jiné závazky.,

iii.

Capacity (kapacita) – kapacita odběratele pro podnikání, kapitálová
výbava, lidské zdroje,

iv.

Conditions/Circumstances (podmínky/okolnosti) – trh zákazníka,
pozice na trhu, konkurenční prostředí,

v.

Coverage (pojištění) – pojištění zákazníka vůči vnějším vlivům
například živelním katastrofám,

vi.

Collateral (zajištění) – zajištění dluhu zákazníka.43

Výsledkem analýz bonity odběratele, je míra pravděpodobnosti, že odběratel nedostojí
svým závazkům. Tuto pravděpodobnost dále můžeme dále vložit do matematického
modelu, který porovnává pravděpodobnost nesplacení dodavatelského úvěru s výnosem
ze zakázky.
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5. Ostatní způsoby financování
V rámci této kapitoly se budu věnovat těm způsobům financování podniku, které
nelze z hlediska jejich mechaniky nebo způsobu získávání zařadit do předchozích
kategorií. Jedná se o forfaiting, faktoring, leasing a financování z veřejných zdrojů.

5.1. Forfaiting a faktoring
Forfaiting a faktoring spočívají ve využívání cizích zdrojů k optimalizaci rizika a
cash flow dodavatele, který dodává své zboží na základě dodavatelského úvěru nebo
s delší dobou splatnosti pohledávek. I když forfaiting a faktoring prakticky využívají
cizích zdrojů, do cizích zdrojů zařazeny být nemohou, jelikož účetně se jedná o prodej
stávajících aktiv – pohledávek.
Forfaiting spočívá v odkupu středně a dlouhodobých pohledávek forfaiterem,
Riziko nezaplacení pohledávky přechází odkupem na forfaitiera. Forfaiting je využíván
nejčastěji u zakázek dodávaných do zahraničí. Dodavatel za předčasnou úhradu a ztrátu
rizika z nezaplacení zaplatí úrok, poplatky a rizikovou přirážku. Výhodou je ovšem
dřívější přijetí finančních prostředků, ztráta rizika nezaplacení, úrokového rizika a
případně kurzového rizika. Spolu s pohledávku poskytuje dodavatel forfaiterovi také
zajištění, které mu odběratel poskytl – nejčastěji směnku nebo bankovní záruku.
Společnosti poskytující forfaiterské služby jsou nejčastěji banky nebo jiné finanční
instituce.
Na rozdíl od forfaitingu je předmětem faktoringu pravidelný odkup
krátkodobých pohledávek. Dodavatel za pomoci faktoringu povětšinou řeší své cash
flow, jestliže si jeho odběratel vymůže delší splatnost faktur. Rozlišuje pravý
(bezregresní) faktoring, kde stejně jako forfaitingu nese riziko nezaplacení faktury
faktoringová společnost, a faktoring nepravý regresní, kdy nese rizika související
s nezaplacením pohledávky stále dodavatel. Dodavatel stejně jako u faktoringu hradí
faktoringové společnosti poplatek za zpracování, úrok a případně rizikovou přirážku.
Z právního hlediska je forfaiting a faktoring postoupením pohledávky. Postoupení
pohledávky je možné i bez souhlasu dlužníka (§ 1879 OZ), nicméně vzhledem
k dispozitivnosti právní úpravy je třeba, aby podnik plánující těchto služeb ověřil, že
smluvní ujednání mezi ním jakožto dodavatel a odběratelem nepodmiňují postoupení
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pohledávky souhlasem nebo ho výslovně nezakazují. Dle § 1887 OZ byla od 1.1.2014
upravena možnost hromadného postupování pohledávek, a to včetně pohledávek
budoucích. Tato úprava nahrává faktoringu, kdy je možné faktoringové společnosti
jedním úkonem postoupit veškeré budoucí pohledávky z jedné zakázky (např. smlouva
o dílo s opakujícím se plněním). Výraznou změnou pak nová právní úprava
zaznamenává v souvislosti s právním významem oznámení o postoupení osobě, jž
poskytuje zajištění. Dle § 528 SOZ byl postupitel povinen takovouto osobu informovat,
nyní však OZ v § 1883 stanovuje, že postoupení pohledávky je vůči osobě poskytující
zajištění neúčinné až do doby, kdy jí postupitel o postoupení vyrozumí nebo postupník
postoupení prokáže. Tuto změnu je potřeba brát na zřetel zejména v případech
zahraničního forfaitingu, kdy za dodavatele často poskytuje garanci banka formou
bankovní záruky nebo například státní organizace podporující investice.
Mezi další významné změny související s rekodifikací patří opuštění formální
písemné formy postoupení pohledávky. Dále v nové právní úpravě „snižuje se rozsah,
v němž postupitel postupiteli (postupníkovi)44 ručí za dobytnost pohledávky. Na druhou
stranu, ale nastává toto ručení postupitele ze zákona a není již nutné, aby se k tomu
zvlášť písemně zavázal. V ostatním postupitel nyní pouze odpovídá za to, že pohledávka
v okamžiku postoupení trvá.“45

5.2. Leasing
Leasing je metodou financování aktiv, která podnik potřebuje pro realizaci svojí
výroby, ale dospěl k názoru, že tato aktiva nepotřebuje vlastnit. Z právního hlediska se
jedná o pronájem dlouhodobého majetku, kdy vlastník (leasingová společnost)
pronajímá aktiva podniku (nájemci). Leasingové společnosti tak poskytují alternativní
formu financování cizími zdroji, přičemž v rámci dnešní praxe je leasing často spojen
s dalšími službami, které leasingová společnost poskytuje nájemci, zejména servis,
poskytnutí náhradních strojů (např. u automobilů). Leasing se tak v podstatě stal pro
podniky další možností outsourcingu služeb, o které nemá zájem se dál starat.
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pozn. autora: autor zde nedopatřením zaměnil postupníka za postupitele
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Rozlišujeme dva nejčastější druhy leasingu: operativní a finanční. Relativní novinkou
v prostřední České republiky je zpětný leasing, v případě zpětného leasingu nabyde
leasingová společnost dlouhodobý majetek od podniku, a poté mu zpětně pronajme.
Tato varianta může podnikům posloužit například k refinancování a restrukturalizaci
jejich stávajících aktiv a pasiv.

5.2.1. Operativní leasing
Operativní leasing je využíván krátkodobě a krom samotného nájmu zahrnuje
servis a další služby nezbytné pro užívání předmětu leasingu. Majetek využívaný
v rámci finančního leasingu zůstává nadále v majetku pronajímatele. Veškerá rizika
související s majetkem po dobu trvání nájemního vztahu nese nadále pronajímatel.
Nájemce je operativní leasing oprávněn vypovědět v případech, kdy majetek nadále
nepotřebuje využívat. „Účelem operativního leasingu je zabezpečit pro nájemce
potřebný dlouhodobý majetek – často i včetně obsluhy, údržby – pro který není
dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti, a který proto není vhodné pořídit do
vlastnictví (např. dočasná potřeba speciálních strojů pro plnění některých zakázek,
dočasná zvýšená potřeba dopravních prostředků aj).“46Po skončení nájmu se
opotřebovaný majetek vrací do dispozice pronajímatele, který ho nadále pronajímá.

5.2.2. Finanční leasing
Na rozdíl od operativního leasingu spočívá finanční leasing v dlouhodobém
nevypověditelném vztahu mezi vlastníkem a nájemcem. Nájemce se zavazuje po celou
dobu životnosti majetku si tento majetek pronajímat a v době po skončení pronájmu je
oprávněn si majetek za zůstatkovou cenu odkoupit.
Zákon o dani z příjmu upravuje pravidla uznatelnosti nákladů na leasing jakožto
daňových nákladů. Tato úprava byla nezbytná z důvodu možného obcházení principu
odpisování dlouhodobého majetku. ZoDP stanovuje následující podmínky uznatelnosti
finančního leasingu jako daňově uznatelného výdaje:
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a) je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede
vlastník vlastnické práva za kupní cenu nebo bezúplatně, nebo je taková možnost
sjednána;
b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena
vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního
leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce
odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již
odepsána ve výši 100 % vstupní ceny,
c) je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání leasingu bude na uživatele
převedena užívací práva, péče a rizika spojená s užíváním předmětu leasingu;
d) je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se
počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve
stavu způsobilém obvyklému užívání.47 Minimální doba finančního leasingu je
spojená se zařazením předmětu leasingu do odpisových skupin, přičemž
minimální doba leasingu až na zákonem stanovené výjimky odpovídá době
odpisování.

5.3. Financování z evropských strukturálních a investičních fondů
Část investičních aktivit podniků nad rámec samotného investičního přínosu
přináší

pozitivní

externality

společnosti,

například

zvyšováním

kvalifikace

zaměstnanců, tvorbou pracovních míst či zaváděním ekologicky šetrnějších nebo
efektivnějších technologií. K tomu, aby byl podnik motivován realizovat tyto typy
ekonomických rozhodnutí před těmi, které mají například vyšší ekonomickou
návratnost, ale nevznikají díky nim pozitivní externality, rozhodl se stát a jiné veřejné
subjekty poskytovat podnikům veřejnou podporu. Veřejná podpora má mnoho podob
jedná se například o investiční pobídky, dotaze ze státního rozpočtu, dotace ze státních
fondů, dotace a podpora z majetku samosprávných organizačních celků, podpora
exportních programů či investiční pobídky. V této části práce se budu zabývat dle mého
názoru nejkomplexnějším systémem veřejné podpory – dotacemi z evropských
strukturálních fondů. Pro bližší specifikaci jsem dotaze z evropských strukturálních
fondů zvolil, protože se jedná o programy, které vzhledem k šíři zaměření a objemů
47

srov. §21d zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění
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investic, představují vhodnou formu zajištění investice napříč obory a velikostmi
podniků.
Evropské strukturální fondy neboli fondy EU tvoří základní stavební kámen
politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Cílem politiky hospodářské
a sociální soudržnosti je vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy a jejich jednotlivými
regiony. Pro účely vyhodnocování hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů
vznikla

v rámci

administrativy

EU

samostatná

regionální

jednotka

NUTS

(Nomenklatura územních statistických jednotek), která existuje ve třech úrovních I, II a
III. Pro účely rozdělování prostředků z evropských strukturálních fondů je klíčová
úroveň NUTS II s počtem obyvatel 800.000 – 3.000.000. Vzhledem k menšímu počtu
obyvatel většiny krajů České republiky, bylo v jejím rámci České vytvořeno celkem
osm NUTS II regionů.

Obrázek 6 - NUTS II regiony v rámci České republiky 48

Při vyhodnocování zda region soudržnosti (NUTS) spadá do cílové
konvergence, hraje roli jeho ekonomická vyspělost. Jestliže hrubý domácí produkt
regionu přesahuje 75% průměru Evropské unie, nevzniká tomuto regionu nárok na
podporu z většiny fondů. V České republice je jediným takovým regionem Hlavní
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město Praha, které bylo zároveň z tohoto důvodu vyčleněno jako samostatný region, i
přesto, že hospodářsky je silně vázáno na Středočeský kraj.
Mezi fondy Evropské unie, v jejichž rámci je naplňována politika hospodářské a
sociální soudržnosti, patří49:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), který se zaměřuje
modernizaci a posilování hospodářství. Je určen k podpoře infrastrukturních
investičních celků, podnikatelského inovačního potenciálu, ale i k rozvoji sportovních a
kulturních aktivit v rámci regionu.
Evropský sociální fond (ESF) podporuje rozvoj v oblastech zaměstnanosti a
lidských zdrojů, s ohledem na rekvalifikaci zaměstnanců, podporu etnik a sociálně
slabších skupin.
Fond soudržnosti (FS) neslouží k podpoře regionů soudržnosti, ale celých státu.
Je využíván pro obnovu a výstavbu evropsky významných dopravních a energetických
celků, případně ekologicky významných projektech.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) je nástrojem
sloužícím pro výkon společné zemědělské a lesnické politiky evropské unie s ohledem
na zajištění její soběstačnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Zároveň je
využíván k revitalizaci a obnově krajin zasažených lidskou činností.
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) obdobně jako EAFRD se
zaměřuje na oblast, v níž je zachovávaná společná politika. Zaměřuje se na
konkurenceschopnost a udržitelnost rybolovu v Evropské unii.
Mezi další fondy, které svým zaměřením odpovídají předešlým, patří Fond
solidarity, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a dále fondy poskytující
hospodářskou pomoc zemím v průběhu jejich asociačního procesu.
Žadatelé o podporu nežádají přímo Fondy EU, ale stanoven postup na základě,
kterého jednotlivé členské státy vypisují programy a v nich jednotlivé výzvy.
Originálním dokumentem definovaným dle evropské legislativy je Národní rozvojový
plán (NRR), který primárně popisuje stav a vývoj hospodářského a sociálního stavu
členského státu. Na základě tohoto popisu stanovuje strategické cíle podpory
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dostupné např. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
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z evropských strukturálních a sociálních fondů a zdůvodňuje jejich potřebu. Národní
rozvojový plán obsahuje globální cíl programového období, jednotlivé cíle a návrh
operačních programů. Z NRR vychází Národní strategický referenční rámec (NSRR) a
obsahuje další detaily včetně návrhu jednotlivých operačních programů a struktury
čerpání z evropských fondů. Po dojednání NSSR a jeho schválení Evropskou komisí
dochází k jednání o jednotlivých operačních programech.
Operační program „je základním strategickým dokumentem finanční a technické
povahy pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo
konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země
EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti
dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit,
na které je možné čerpat prostředky se SF. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří
mohou o finanční prostředky žádat.“50V rámci operačního programu jsou pak
v programovém období regionální radou vypisovány jednotlivé výzvy k podání žádostí
o dotaci.

5.3.1. Proces získání dotace
V případě, že podnik dospěje k názoru, že projekt, který hodlá realizovat, je
vhodným pro získání dotace z evropských strukturálních fondů, nejprve musí
identifikovat operační program a jeho konkrétní výzvu, jejíž cíle jsou shodné s cílem
projektu. V případě, že takový program najde je oprávněn podat žádost o dotaci za
podmínky, že spadá pod typ žadatelů, kteří jsou v rámci výzvy podporová, jelikož určitá
část výzev v rámci operačních programů je určena pro určité typy žadatelů, typicky
orgány veřejné správy nebo subjekty plnící veřejně prospěšné cíle.
Stěžejním bodem žádosti o dotaci je projektový záměr, který musí zachovávat
předepsanou logickou a obsahovou strukturu (např. vyjádření souladu s cíli operačního
programu, finanční rozpočet, časový harmonogram, zajištění financování). Žádosti jsou
podávány v termínu výzev elektronicky. V případě, že aktuálně není vypsána výzva
odpovídající záměru budoucího žadatele, i když je tento projektový záměr v souladu
s cíli operačního programu, je možní nahlédnout do zveřejňovaného harmonogramu
50
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výzev, kde je uveden nejen časový harmonogram výzev, ale i typ žadatelů a celková
finanční alokace ve výzvě.
O tom zda či v jaké výši bude podpora poskytnuta, se rozhoduje v následující
fázi, kdy odborní hodnotitelé na základě předem stanovených kritérií hodnotí projektové
záměry. Jedním z cílů současného programového období 2014-2020 je zvýšení kvality,
spravedlnosti a transparentnosti hodnotícího procesu spočívající v rozšiřujícím se a
rigidnějším hodnotícím procesu, a dále také ve větším rozsahu, v kterém jsou hodnotící
procesy zpřístupněny žadatelům i veřejnosti. Stejně tak je nově zakotveno právo
žadatelů odvolat se proti výsledku hodnocení.
Jestliže je projektový záměr úspěšný uzavírá podnik stanovující podmínky
dotace a realizace projektu, ta nejčastěji stanovuje podmínky výběru dodavatelů,
publicity, časového rámce a udržitelnosti projektu. Po podpisu smlouvy probíhá
samotná realizace projektu více méně za podmínek běžných v soukromém sektoru, dle
typu výzvy v průběhu realizace nebo po ní podává žadatel o platbu dotace, nejčastěji je
dotace vyplácena ex-post, z čehož podniku vyvstává další náležitost úspěšné investice –
zajistit si financování po dobu realizace projektu do dne obdržení finance. Dnes jsou
banky na tyto typy požadavků již připraveny a nabízejí speciální úvěrové financování.
Po fázi realizace nastává vyhodnocení projektu a jeho kontrola. Kontrola
projektu probíhá jednak účetně a dokladově, a jednak na místě. Předmět kontroly je
dodržení podmínek stanovených dokumentací operačního programu a konkrétní výzvy a
také naplnění všech podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrola na
místě probíhá plánovaně i namátkově. Jakékoliv nedodržení podmínek předepsaných
poskytovatelem dotace může vést až v neposkytnutí či vrácení dotace. V případě
dokončeného projektu je další podmínkou zaručit publicitu projektu a způsobu jeho
financování dle podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. Požadavek na
publicitu odpovídá velikosti dotace a významu projektu, základní formou je
informování v místě realizace projektu či její konečné příjemce (např. v případě
přípravy rekvalifikačního kurzu). V neposlední řadě je příjemce dotace povinen
realizovaný projekt za původním záměrem po stanovenou dob, jakákoliv odchylka ve
způsobu využití či úplné ukončení projektu může opět vést až v absolutní sankci –
vrácení dotace.
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Dotace z evropských strukturálních fondu představují v České republice
významný zdroj financování rozvojových a inovačních aktivit podniků. Při žádosti o
dotaci a následné realizaci projektu je ovšem brát na zřetel administrativní a procesní
náročnost celého projektu, kdy i relativně malé pochybení jako je nedodržení termínu,
realizace prostřednictvím nezpůsobilého dodavatele nebo nevytváření projektových
artefaktů51 může vést v sankci ze strany poskytovatele dotace. Domnívám se, že
požadavek na vrácení dotace nebo její neproplacení po realizaci projektu má pro podnik
výrazně závažnější důsledky než nevyhovění jeho žádosti o dotaci.
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pozn aut. Projektová dokumentace v předepsaném formátu dle zvolené projektová metodiky
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Závěr
Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření uceleného porovnání vybraných
zdrojů financování podniku spolu se zpracováním přehledu základní právní
problematiky. Pro zpracování tohoto tématu jsem využil především metod popisu,
syntézy, analýzy a komparace.
V úvodních dvou kapitolách práce jsem se dle mého názoru v odpovídajícím
rozsahu věnoval teoretickému úvodu a optimalizaci kapitálové struktury podniku,
jelikož tyto otázky považuji za stěžejní pro komplexní porozumění problematiky, a
nikoliv pouze pro z jednoho úhlu. Z právního hlediska jsem se v úvodní kapitole
věnoval zejména úvodnímu popisu terminologie s ohledem na rekodifikaci soukromého
práva a rozdíly evropské a české právní úpravy.
Součást úvodního ekonomického rámce dále tvořil popis základních bilančních
pravidel a metodik pro hodnocení a optimalizaci kapitálové struktury. Rozsáhleji včetně
příkladu jsem vysvětlil finanční páku a daňový štít, jejichž dopad je stěžejní premisou
výhodnosti využívání cizího kapitálu. Mezi metodami hodnotícími výkonnost a
strukturu podniky dle mého názoru zaujímá výsostní postavení benchmarking, a to i
vzhledem k množství dat, která jsou v posledních letech uveřejňována například
Českým statistickým úřad.
Při popisu jednotlivých zdrojů financování jsem systematicky započal popisem
interních zdrojů financování a jejich právní úpravě. Významnou část financování
z vlastních zdrojů tvoří odpisy, kde jsem explikoval rozdíl mezi odpisováním účetním a
daňovým, včetně základního popisu jednotlivých účetních metod. Z právního hlediska
jsem se věnoval příplatkové povinnosti a navyšování základní kapitálu u společnost
s ručením omezeným. Nejvíce jsem se věnoval emisi akcií a uceleně za pomoci veřejně
dostupných informací a zdrojů jsem vytvořil základní přehled výhodnosti a časové
náročnosti primární emise akcií veřejnou nabídkou.
V rámci financování z cizích zdrojů jsem se zaměřil na dluhopisy a úvěry,
jakožto dva primární zdroje. I přesto, že dluhopisy nejsou nejčastěji využívaným
zdrojem financování v podmínkách České republiky spolu se změnou jejich úpravy,
spočívající zjednodušeně v uvolnění podmínek jejich vydávání, jsem uvedl základní
podmínky emise, tak aby případný zájemce o problematiku dluhopisů získal přehled o
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časové a finanční náročnosti. V rámci popisu úvěru jsem se zaměřil na proces získání
úvěru za standardních (bankovních podmínek), jelikož se jedná o nejčastější formu
financování z cizích zdrojů v našich podmínkách. Následně jsem se z právního úhlu
pohledu věnoval vybraným institutům zajištění.
Na závěr jsem si dal za cíl věnovat se těm formám financování, které nelze
jednoduše systematicky zařadit mezi financování z vlastních a interních zdrojů.
Domnívám se, že v rámci této skupiny jsem identifikoval ty nejčastější a podrobně se
jim věnoval. Jedná se o forfaiting, faktoring, operační leasing, finanční leasing a
získávání dotací z evropských a strukturálních fondů. V rámci forfaitingu, faktoringu a
leasingu jsem se šířeji věnoval právní úpravě, která prošla spolu s rekodifikací
soukromého

práva

znatelnými

úpravami.

V rámci

problematiky

evropských

strukturálních fondů jsem popsal strukturu a smysl evropské politiky hospodářské a
sociální soudržnosti a strukturu evropských fondů včetně národních rámců, které jsou
v gesci členských státu. Na závěr jsem ve zjednodušeně formě pospal proces získávání
dotace od identifikace projektové záměru, přes realizaci až po udržování projektu
v chodu po stanovenou dobu.
Cílem mé práce bylo vytvořit základní komparaci a syntézu právního a
ekonomického (podnikohospodářského) oboru. Domnívám se, že výsledek mé práce
naplnil cíle práce, o jejímž smyslu a aktuálnosti jsem se několikrát přesvědčil i
v průběhu práce a svém osobním životě. Při práci s odbornou ekonomickou literaturou
jsem na několika místech zjistil, že z hlediska právní úpravy je i nejpoužívanější česká
ekonomická literatura neaktuální, vzhledem k tomu, že nereflektuje například
rekodifikaci soukromého práva nebo dluhopisového práva. Zároveň se domnívám, že
význam vyučování teorie národního hospodářství a obecně základních ekonomických
procesů se s narůstající významností stává nedílnou součástí příprav budoucích
právníků na jejich profesní praxi, a to ať už v advokacii, justici nebo v rámci praxe
podnikového právníka, a to zejména s ohledem na vzrůstající vliv ekonomických
procesů na život
Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že tato diplomová práce je
uceleným přehledem, který má i přesto, že nedosahuje detailnosti jednooborových
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monografií, význam. Jakožto autor práce jsem několikrát v jejím průběhu stál před
volbou v jakém detailu se zvolené problematice věnovat, tak aby nebyl narušen celkový
smysl této práce, a musím na závěr konstatovat, že moje právní či naopak ekonomická
polovina mnohokrát musela oželet téma, kterému bych se v rámci jednooborové práce
mohl a rád věnovat do větší hloubky. Doufám, že případný čtenář nebude občasnou
zkratkovitostí omrzen a naopak jsem v něm zbudil zájem o vyhledání tématické
oborové literatury.
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Seznam zkratek
ObchZ

zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013

ZOK

zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění platném k 1.1.2016

ZOÚ

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k 1.1.2016

ZOD

zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění platném k 1.1.2016

ZODP

zákon ČNR č. 586/1992, o daních z příjmu, ve znění platném k 1.1.2016

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném k 1.1.2016
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Abstrakt
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základní přehled a komparaci zdrojů
financování podniku s ohledem na syntézu ekonomické a právní teorie a praxe.
Výsledkem práce je stručný přehled zdrojů financování podniku, který je využitelný
jednak zájemci v rámci jednooborového zaměření, pro něž představuje příležitost
k seznámení se s problematikou, která její úzce souvisí s jejich zaměřením, ale často
v jednooborových publikacích pro ni není dostatek prostoru. Za druhé představuje
vhodnou studijní pomůcku právě pro zájemce o komplexní seznámení se
s problematikou na pomezí ekonomické a právního oboru. V rámci právního oboru jsem
se dále zaměřil na výčet nejdůležitějším změn v souvislosti se rekodifikací soukromého
práva v České republice. Cílem této diplomové práce naopak není věnovat se
jednotlivým aspektům v nejbližším možném detailu.
V první kapitole práce jsem nejprve položil terminologický a teoretický základ práci,
tak aby byl čtenář již v úvodu seznámen s názvoslovím a rozdíly vyplývajícími
z rozdílného využívání pojmů v rámci právní a ekonomické teorie. Dále jsem explikoval
pojmy finančního řízení a základní druhy dělené financování podniku. V druhé kapitole
jsem se zaměřil na základní ekonomické faktory ovlivňující rozhodování finanční
manažerů se zaměřením na optimální kapitálovou výstavbu a základní ekonomické
ukazatele a metody.
V následujících kapitolách jsem se věnoval již konkrétním druhům financování,
přičemž jsem systematicky započal s financováním z vlastních zdrojů. Největší prostor
byl věnován emisí akcií se zaměřením na aktuální praxi na Burze cenných papírů Praha,
a.s. Následně jsem popsal možnosti financování z cizích zdrojů, konkrétně formou
dluhopisu, úvěru a dodavatelského úvěru. V poslední kapitole práce jsem shrnul
nejpoužívanější možnosti financování podniku, které nemůžeme jednoznačně zařadit
mezi financování z vlastních a/nebo cizích zdrojů, jednalo se o forfaiting, faktoring,
leasing a financování z evropských fondů.
V závěru práce jsem shrnul obsah kapitol a zhodnotil naplnění cílů práce.
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Abstract
The aim of this thesis was to create an overview and comparison of sources of corporate
financing with regard to the synthesis of economic and legal theory and practice. The
result is a brief overview of the sources of corporate financing, which is useful for onestudy candidate, for whom it represents an opportunity to become acquainted with the
problems that it is closely related to their focus, but often in a single-subject
publications is not fully discussed. Secondly the thesis is a useful study tool t for those
interested in a comprehensive familiarization with the problems on the border between
the economic and legal field. Within the legal field, I have focused on a list of the most
important changes in connection with the recodification of private law in the Czech
Republic. The aim of this thesis is certainly not to pursue individual aspects at the
highest possible detail.

In the first chapter, I firstly laid terminological and theoretical basis of the work, so that
the reader is already familiar in the introduction to the nomenclature, and the
differences arising from differences in the use of terms within the legal and economic
theories. I also explicated terms of financial management and basic types of split of
financing. In the second chapter, I focused on basic economic factors influencing the
decision of financial managers with a focus on optimal capital construction and basic
economic indicators and methods.

In the following chapters, I have dealt with specific types of funding, while I
systematically began with funding from own resources of company. The biggest space
was devoted to the issue of IPO with a focus on current practice on the BCPP. Then I
described the possibilities of financing from foreign sources, specifically in the form of
bonds, loans and supplier loan. In the last chapter I summarized the most widely used
business financing options, which cannot clearly be classified as financing from own
and / or foreign sources: forfaiting, factoring, leasing and financing of European funds.

In conclusion, I summarized the contents of chapters and assess the fulfillment of the
objectives of work.
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