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I. Cizí zdroje financování (úvěry) 

 Cizí zdroje jsou vždy externí 

 Jsou vratné 

 

 

 

 

 

 

 Bankovní úvěr je ve formě peněžních prostředků 

 Obchodní úvěr je ve formě dodávek 

Úvěry 

Bankovní 
Obchodní 

(dodavatelské) 



Bankovní úvěry 
 Podle délky splatnosti je dělíme na: 

  Krátkodobé se splatností do 1 roku 

 Střednědobé se splatností do 5 let 

 Dlouhodobé se splatností nad 5 let 

 

 Jsou poskytovány bankami, pojišťovnami či 

investičními fondy na základě smlouvy a to jako: 

 Účelové – na konkrétní účel 

 Prosté – není stanoveno na co budou peněžní 

prostředky využity 



a) Krátkodobé bankovní úvěry 

Krátkodobé bankovní úvěry 

Krátkodobá 
půjčka 

Kontokorentní 
úvěr 

Revolvingový 
úvěr 

Eskontní úvěr 
Lombardní 

úvěr 



 Krátkodobá bankovní půjčka (neúčelová) 

 Nejjednodušší typ. Poskytuje se podnikům samostatně, 
individuálně, podle potřeby na základě smlouvy  

   Kontokorentní úvěr 

 Poskytuje se k běžném účtu s možností čerpání do mínusu 

 Revolvingový úvěr 

 Neustále se opakující úvěr 

 Banka ho na žádost klienta neustále doplňuje do původně 
stanovené výše  

 Eskontní úvěr 

 Jde o odkup směnek bankou, před lhůtou jejich splatnosti 

 Lombardní úvěr 

 zajištěný movitým majetkem, popř. právy. 

 Za nejvhodnější zástavu jsou považovány cenné papíry. 
Může být zajištěn i zbožím. 

 



b) Dlouhodobé a střednědobé 

bankovní úvěry 

Dlouhodobé a střednědobé 
bankovní úvěry 

Investiční úvěr Hypoteční úvěr 



 Investiční úvěr – na nákup dlouhodobého majetku 

 Vzniká na základě smlouvy, která zahrnuje: 

 Výši úvěru 

 Úrokovou sazbu 

 Dobu splatnosti 

  Postupné umořování půjčky během splatnosti tzv. anuitu 

(splátka obsahuje úmor a úrok jejichž poměr se mění, 

nejprve je vyšší úroková část) 

 Záruky a ochranná ujednání 

 Spoluúčast na výdajích 

 Podmínky pro případ nesplnění smlouvy 

 Hypoteční úvěr je zaručen nemovitou zástavou 

 Je refinancován vydáváním hypotečních zástavních listů 

 



Obchodní (dodavatelské) úvěry 
 Krátkodobý obchodní úvěr 

 
 Jde o úvěr, který čerpá odběratel od dodavatele, tím, že 

mu dodávky platí až po uplynutí sjednané lhůty(14, 30, 60 
dní) 

 Formou jeho poskytnutí nejsou peníze, ale dodávky 
 

 Je kvantitativně omezen – kapacitou dodavatele 
 Je kvalitativně omezen – není poskytnut každému 
   

 Výhody podpora odbytu, odběratel může nakupovat, i 
když zrovna nemá peníze na účtu, dodavatel má zajištěn 
odbyt, jde o trvalý zdroj krátkodobého financování, je 
bezúročný 

 Nevýhody – odběratel přijde o možnou slevu  

 Dodavatel riskuje nezaplacení  
 



Dlouhodobý obchodní (dodavatelský) úvěr 

 Je poskytován ve dvou základních typech, kdy je 

splatnost odložena na dobu delší než 1 rok 

 Je splácen postupně 

 podmíněný dodavatelský projekt 

 dodavatel je vlastníkem majetku až do úhrady všech 

splátek (odběratel splácí postupně úvěr včetně úroků) 

 úvěr na movitou zástavu 

 zařízení je ve vlastnictví odběratele, ale slouží jako 

záruka, dokud nezaplatí celou částku (např. zaplatí 

část a na zbytek lze vystavit směnku) 
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