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Principy finančního řízení a druhy 

financování 

 1. princip peněžních toků 

 Je nutno mít dostatek volných peněžních prostředků na platby 

věřitelům, vlastníkům, zaměstnancům,..  

 2. princip čisté současné hodnoty 

 firma by měla investovat jen do těch činností, kde je pozitivní 

čistá současná hodnota  

 3. princip respektování faktoru času 

 prostředky vynaložené dnes mají větší hodnotu než 

v budoucnu 

 4. princip zohledňování rizika 

 prostředky získané s rizikem mají menší hodnotu než stejné 

získané bez rizika 

 

 

 



 5.princip optimalizace kapitálové struktury 

 na úhradu svých potřeb je třeba zajistit optimální kapitálovou 

strukturu – financování dlouhodobého majetku 

z dlouhodobých zdrojů a krátkodobého z krátkodobých zdrojů  

 6. princip znalosti kapitálového trhu 

 Znát ceny vlastních i cizích cenných papírů v oblasti, ve které 

firma působí 

 7. princip plánování a analýzy finančních zdrojů 

 Je nutná stálá analýza (rozbor) finančních prostředků a 

plánování jejich získávání a využívání formou finančních 

rozpočtů 

 



Druhy financování  

 Na podnikové finance se můžeme dívat z různých hledisek např. 

 1. podle pravidelnosti financování 

 běžné – k zajištění běžného provozu (nákup oběžného majetku, 

nájem,… 

 mimořádné při zakládání podniku, při rozšiřování, při spojování 

nebo sanaci, při likvidaci 

 
Podle 

pravidelnosti 

běžné mimořádné 



2. podle původu finančních zdrojů  

 
 financování vlastním kapitálem (vklady společníků, emise 

akcií + samofinancování – zisk, odpisy 

 financování cizím kapitálem – úvěry, obligace, zálohy od 
odběratelů, leasing 

 

 

 

 

3. podle vztahu k firmě 
 externí – vnější zdroje (cizí zdroje a vklady vlastníků) 

 interní – vnitřní zdroje (zisk a odpisy) 

Podle původu zdrojů 

vlastní cizí 

Podle vztahu k firmě 

interní externí 



4. podle času po který má podnik kapitál 

k dispozici   

  krátkodobé financování (krátkodobé bankovní úvěry, 

obchodní úvěry, faktoring,..) 

 dlouhodobé financování – vlastní zdroje a dlouhodobé úvěry, 

rezervy, leasing, forfaiting 

 

 

5. podle vynaložených prostředků  
 peněžní v hotovosti nebo z účtu 

 nepeněžní věcné investice – např. navýšení základního 
kapitálu hmotným majetkem,.. 

 

 

 

Podle času 

krátkodobé dlouhodobé 

Podle prostředků 

peněžní nepeněžní 



6. podle zvýšení zdrojů  

 
 pravé – zvýší se prostředky (zisk, úvěr,… 

 nepravé – nelikvidní aktiva se změní v likvidní, ale nové 
prostředky nepřibudou 

 

Podle zvýšení zdrojů 

pravé nepravé 
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