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Financování 

podniku



Kapitálová struktura (KS)

= zdroje, ze kterých podnik financuje svou 

činnost, pořízení majetku a hospodaření s 

ním

majetek podniku je tvořen všemi 

hmotnými, nehmotnými a finančními 

složkami podnikání



KS je tvořena:

1.vlastním kapitálem

vložil-li kapitál do podniku majitel či 
společníci

2. cizím kapitálem

vložil-li kapitál do podniku věřitel

3.finančními investicemi

podnikatel vložil prostředky do 
cenných papírů, uměleckých děl, 
drahých kovů



Vlastní kapitál

1. základní kapitál = základní jmění

 peněžní a nepeněžní vklady 

jednotlivých společníků

 musí jej tvořit obchodní společnosti 

kapitálové



2. rezervní kapitál = rezervní fond

 povinně je tvořen u kapitálových 

obchodních společností

 fond tvořený buď při založení 

společnosti, nebo z prvního zisku

 slouží k pokrytí ztrátového hospodaření



3.emisní ážio = rozdíl mezi nominální 
hodnotou a tržní hodnotou vkladů 
společníků

4.nerozdělený zisk = zisk po zdanění

 je určený k výplatě dividend a podílů 
společníkům

k pokrytí ztrát z minulých let, rozvoji 
podniku, doplnění ZK, aj.



Cizí kapitál = závazky

= všechny dluhy, které podnik vytvoří

cenou cizího kapitálu jsou úroky 

+ další výdaje spojené s jejich 

získáním (bankovní poplatky)



Závazky dělíme:

a) krátkodobé závazky

 krátkodobé bankovní úvěry

 půjčky od společníků

 dodavatelské závazky

 závazky u zaměstnanců

 závazky u institucí SP a ZP

 závazky u státu



b) dlouhodobé závazky

dlouhodobé bankovní úvěry

vydané podnikové obligace

tvorba rezerv na opravy nemovitostí, 

na investice

 jiné dlouhodobé závazky
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