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Abstrakt 
 

Možností, jak financovat dlouhodobý majetek podniku je mnoho. Ve své diplomové práci 

jsem si zvolila několik druhů financování dlouhodobého majetku a jejich porovnání. V úvodu 

popisuji jednotlivé druhy financování, jejich výhody a nevýhody. Jedním ze způsobů 

financování je leasing, úvěr nebo pronájem dlouhodobého majetku. Cílem mé práce bylo 

vybrat nejlepší způsob financování dlouhodobého majetku pro vybraný podnik a jeho daňový 

dopad.  

  

Klíčová slova 
 
Stavební podnik, dlouhodobý hmotný majetek, finanční leasing, dlouhodobý úvěr, pronájem 

majetku.  

  

  

  

Abstract 
 

There exist many ways how to finance fixed assets of a company. In my thesis, I deal with 

several types of funding fixed assets and compare them. In the introduction, I describe 

different types of funding, their advantages and disadvantages. One of the ways of funding is 

a lease, a loan or renting of fixed assets. The aim of my work was to select the best way of 

funding fixed assets for the selected company and study its tax consequences.  

  

Keywords 
 

Building company, fixed assets, financial leasing, long-term loan, depreciation of property, 

property lease.  
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1 ÚVOD 
 

Téma mé diplomové práce je financování dlouhodobého majetku ve stavebním podniku 

s daňovým dopadem. 

 

Zdroje financování majetku podniku představují kapitál podniku. Firma tímto kapitálem 

hradí svoje potřeby, jak obchodní, tak provozní i investiční. 

 

Teoretická část diplomové práce se bude zabývat základními pojmy a bude naznačená 

problematika, popsána charakteristika a specifika stavebního podniku. V dalších 

kapitolách bude analyzován majetek podniku a jeho struktura. Dále bude popsán kapitál 

podniku a jeho druhy, které se mohou vyskytnout ve firmě. 

 

V praktické části diplomové práce bude ukázáno financování na konkrétním příkladu. 

Bude posuzován stav majetku, především dlouhodobého a zdroje krytí majetku. 

V případě zastaralého majetku jeho obnova. Bude se vycházet z poskytnutých účetních 

výkazů. 

 

Závěrečná část diplomové práce bude shrnovat druhy financování majetku 

a vyhodnocení nejvýhodnějšího druhu financování pro danou firmu. 
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2 STAVEBNÍ PODNIK 

2.1 Podnik obecně 

2.1.1 Charakteristika podniku 

Obecně je podnik považován jako uspořádání jednotlivých prvků tvořící určitou 

strukturu. Cílem podniku je uspokojování potřeb pomocí výroby a předání výrobků 

a služeb. Podle obchodního zákoníku je podnik souborem hmotných a nehmotných 

složek podnikání. Majiteli firmy slouží k provozování podniku věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty. 

2.1.2 Prvky seskupení podniku 

Výkony v podniku jsou uskutečňovány pomocí zdrojů. Za zdroje považujeme: [1] 

 lidé – vykonávají v podniku práci fyzickou (předmětovou) a psychickou 

(dispozitivní) 

 pracovní stroje a zařízení – pomocí těchto zařízení vykonávají lidé činnosti. Na 

výrobě v podniku se stroje podílejí přímo nebo nepřímo. 

 materiál a energie – materiál je zboží nebo surovina, vstupující do výroby za 

účelem dalšího zpracování a zhodnocení. Do výroby může materiál vstupovat 

přímo (cihly, cement) a nepřímo (lešení). Energie zajišťuje výrobu, ale není 

přímou součástí finálního produktu. 

 informace – jsou nezbytně nutné pro chod podniku avšak bezpředmětné. Pomocí 

informací se koordinují veškeré činnosti podniku. 

 peníze – jsou směnným prostředkem a slouží k získání jakékoliv věci. Jsou 

měřítkem hodnot, bohatství a slouží k zúčtování. Jsou v hotovostní (bankovky, 

peníze) nebo bezhotovostní (vklady, úvěry) formě. 
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2.2 Charakteristika stavebního podniku 

2.2.1 Stavební podnik 

Stavební podnik je podnik, jehož hlavní činností je stavební výroba. Na stavebním trhu 

vystupuje jako právnická osoba, jak v roli zhotovitele, tak v roli dodavatele. 

Cílem stavebního podniku je dosáhnout co nejvyšší efektivnosti vloženého kapitálu. 

Aby podnik prosperoval, musí dosáhnout ziskovosti, avšak tu ovlivňuje řada faktorů. 

Tyto faktory musíme pojmenovat, předvídat a snažit se eliminovat negativní působení. 

Produktem stavební výroby mohou být: [1] 

 ucelené stavební objekty nové výstavby 

 části stavebních objektů realizovaných jako dodávky stavebních prací za účelem 

nové výstavby, modernizace, rekonstrukce, opravy a údržby 

2.2.2 Specifika stavebního podniku 

Stavební podnik má vlastní typické znaky oproti ostatním podnikům, které vyplývají 

z charakteru výroby a produkce. Typickými znaky stavební firmy jsou: 

 zakázková výroba – u této výroby známe odběratele, který si danou službu nebo 

výrobu u stavební firmy objednal, a která vychází z vypracované stavební 

dokumentace. Průmyslová výroba, oproti zakázkové výrobě, má rozsáhlejší 

okruh odběratelů. 

 organizace výrobního procesu – je náročná, jelikož do výrobního procesu 

vstupuje více subjektů jak u dodavatele, tak u odběratele. Dodavatelé, využívají 

subdodavatelé pro zajištění dodávek a odběratelé mohou být sami investoři, 

jeden či více, nebo inženýrské organice, které investora zastupují.  

 výrobní cyklus – stavební výroba se vyznačuje dlouhým výrobním cyklem.  

 dokončený výrobek je stacionární a výroba se přemisťuje – hotový produkt 

zůstává na místě, na kterém vznikl, a přemisťují se výrobní kapacity. 

U průmyslové výroby se přemisťuje výrobek a výroba zůstává na místě. 

 dlouhý výrobní cyklus – u stavební výroby je délka trvání výrobních cyklů delší. 

Je to způsobeno rozpracovaností a tím se zvyšují požadavky na provozní kapitál. 
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 nižší využití výrobních kapacit – rozsah prací je malý a neopakuje se, tudíž se 

výrobní kapacity využívají pouze částečně a přesouvají se. Technická kapacita je 

vyšší než využití, rentabilita dosahuje nižších hodnot. 

2.2.3 Činnosti stavebního podniku 

Činnosti stavebního podniku se dělí: [1] 

 hlavní stavební výroba 

 vedlejší stavební výroba 

 pomocná výroba 

 ostatní činnosti 

2.2.3.1 Hlavní stavební výroba 

Někdy se nazývá základní stavební výroba. Tato výroba se provádí vlastními 

pracovníky a dělí se na práce hlavní a přidružené. 

 hlavní stavební výroba – představuje dodávky a práce prováděné na hrubých 

stavbách v pozemním stavitelství. Náleží sem zemní práce, základy, zpevňování 

hornin, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace aj. 

 přidružená stavební výroba – dodávky pro dokončení stavby. Do těchto prací 

patří řemesla (izolace tepelné, akustické, nebo truhlářské konstrukce) a profese 

(zdravotně technická instalace, podlahy). 

2.2.3.2 Vedlejší stavební výroba 

Slouží pro přípravu hlavní stavební výroby. Výroba je stacionární, výrobky se 

přemisťují k odběrateli. Hlavními znaky vedlejší stavební výroby jsou výroba 

polotovarů (betonové směsi, maltové směsi) a výroba stavebních hmot (prvky na bázi 

betonových směsí). 

2.2.3.3 Pomocná stavební výroba 

Slouží pro hlavní a vedlejší stavební přípravu. Má charakter průmyslové výroby 

a zajišťuje pomocnou výrobu pomocí dočasných zařízení. 
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2.2.3.4 Ostatní činnosti 

Jsou činnosti, které nejsou zahrnuty v předcházejícím a mají charakter služeb (doprava, 

půjčování strojů a zařízení, služby zaměstnancům), výzkum, vývoj, projektová 

činnost. [1] 

Stavební podnik může vykonávat jednotlivé činnosti. Rozhodujícím faktorem při 

výběru činnosti jej její rentabilita z hlediska potřeb podniku. Řízení výroby v rámci 

jednotlivých činností ovlivňuje charakter této činnosti. Způsoby řízení stavební výroby, 

průmyslové výroby a zajišťování služeb mají vlastní specifika, které je nutné 

respektovat v zájmu zajištění prosperity podniku.[1] 

 

Činnosti stavebního podniku 

             Hlavní stavební výroba                      
(základní stavební výroba ZSV)  

Vedlejší výroba 
 

Pomocná výroba 
 

Ostatní 

   

             
HSV PSV 

 
Průmyslová výroba 

      

       Práce hlavní 
stavební 
výroby 

Práce 
přidružené 

stavební výroby 
 

stavebních polotovarů 
stavebních hmot       

        

Obrázek 2-1: Činnosti stavebního podniku [1] 
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3 MAJETEK PODNIKU - AKTIVA 

3.1 Struktura majetku  

Majetková struktura hodnotí složení stálých a oběžných aktiv firmy podniku a je dána 

odvětvím podniku, typem podniku, finanční politikou podniku. Pro řízení podniku je 

důležité stanovit výši oběžného majetku. Za optimální výši oběžného majetku je 

považováno takové množství, které bude zajišťovat normální chod podniku 

s minimálními náklady. Minimální výše nákladů je dána technickými činiteli (typ 

výroby, délka výrobního cyklu, velikost výrobní dávky), dále požadavky odběratelů, 

mít peněžní prostředky, na úhrady závazků, výdajů a na koupi materiálu.  

Výnosnější je investovat do dlouhodobých aktiv, které přinášejí vyšší výnosnost. Musí 

se však zajišťovat likvidita, tudíž je důležitý i majetek oběžný. Zde platí, čím rizikovější 

aktivum, tím více je výnosnější. Důležité je sledovat i likviditu, proto část prostředků 

musí být investována do aktiv málo výnosných.  

 

Majetek rozdělujeme podle formy a funkce v hospodářské činnosti na: [2] 

 dlouhodobý majetek 

 oběžný majetek 

 

 

Obrázek 3-1: Rozdělení aktiv 
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3.1.1 Dlouhodobý majetek – Stálá aktiva 

Dlouhodobý majetek se dělí na: [2] 

 hmotný dlouhodobý majetek 

 nehmotný dlouhodobý majetek 

 finanční dlouhodobý majetek 

3.1.1.1 Hmotný dlouhodobý majetek 

Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje takový majetek, který je pořízen na více 

než rok a jeho pořizovací hodnota je větší než 40 000 Kč. Dlouhodobý majetek má tři 

složky nemovitosti, movité věci a zvířata. Za nemovitosti se považují pozemky, budovy, 

stavby, trvalé porosty. Za movité věci považujeme stroje, zařízení, dopravní prostředky, 

inventář aj. 

3.1.1.2 Nehmotný dlouhodobý majetek 

Jako dlouhodobý nehmotný majetek považujeme majetek, který je pořizován na dobu 

delší, než je jeden rok a pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč. Do dlouhodobého 

nehmotného majetku můžeme zařadit software, licence, patenty, vývoje a výzkumy. 

3.1.1.3 Finanční dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý finanční majetek musí mít splatnost delší než jeden rok. Do této skupiny 

patří majetek v podobě cenných papírů, uměleckých děl, úvěry, půjčky. 

3.1.2 Oběžný majetek – Oběžná aktiva 

Je takový majetek, který má krátkodobou povahu. Je pořizován na dobu kratší než jeden 

rok a spotřebovává se jednorázově. Oběžným je nazýván, protože neustále „obíhá“ 

a mění svoji podobu. Např. materiál vstupuje do výrobního procesu, vyrobí se výrobek 

a prodá se za peníze. Peníze vložené na začátku, by měly být menší než na konci, aby 

byl vytvořen zisk.  

Oběžný majetek je důležitý i pro provozní činnost podniku. Zajišťuje finanční 

prostředky pro krytí, zabezpečuje likviditu a může posloužit jako záruka závazků. 

 

Aby firma mohla vytvářet výkony, je potřeba oběžný majetek. 
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Potřebu lze vyjádřit pomocí vzorečku: 

Pc = t0*Vd             (3-1) 

Kde: Pc....celková spotřeba v Kč 

 to….doba obratu oběžného majetku ve dnech 

 Vd…průměrné denní výkony v Kč (tržby) 

 

Obrázek 3-2: Koloběh oběžného majetku [2] 

Oběžný majetek se dělí na:  

 zásoby nakupované i vlastní výroby 

 pohledávky 

 krátkodobý finanční majetek 

3.1.2.1 Zásoby 

Oběživo, jehož pořizovací cena je nižší než 40 000Kč a v podniku je kratší dobu než 

jeden rok. Spotřebovávají se jednorázově. Jsou méně likvidní složkou oběžných aktiv, 

mají malou schopnost přeměnit se na peníze. Přeměňují se ve výrobek nebo složky 

majetku (ve stavebnictví se přeměňují na budovy). Je velmi důležité kontrolovat 

a optimalizovat výši zásob, protože v zásobách má firma vázané peněžní prostředky 

a na jejich skladování musí být vynaložené velké náklady. Avšak firma musí mít takový 
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dostatek zásob, aby nedošlo k jejich nedostatku, kdyby se cokoliv stalo ze strany 

dodavatele nebo by byla kolísavá spotřeba zásob při výstavbě. 

 

Náklady spojené se zásobami jsou: 

 pořizovací náklady – jsou náklady na pořízení i s dopravou. Při velké dodávce 

zásob se sníží pořizovací náklady, ale zvýší se náklady na skladování 

 náklady na skladování – počítá se sem spotřeba energie, odpisy dlouhodobého 

majetku, pojištění, manipulace s materiálem, ostatní náklady aj. 

 

Zásoby dělíme podle pořízení na: 

 zásoby nakupované - tvoří je materiál a zboží oceněné pořizovací cenou. Je to 

skladovaný materiál. 

 zásoby vlastní výroby - jsou polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba 

a výrobky, oceněné vlastními náklady 

 

Struktur zásob: [3] 

1) Materiál – patří sem: 

– suroviny - jsou hmoty, při výrobním procesu vstupují celé nebo zčásti do 

výrobku a tvoří podstatu výrobku 

– pomocné látky - jsou hmoty, při výrobním procesu vstupují do výrobku, 

ale netvoří jeho podstatu 

– náhradní díly -  jsou předměty potřebné pro uvedení majetku do 

původního stavu 

– provozní látky - jsou hmoty, důležité pro provoz 

– obaly - chrání zakoupený materiál, zboží i vlastní výrobky při dopravě 

k zákazníkovi 

– palivo a pohonné hmoty - nafta, benzín, zemní plyn 

– nástroje a přípravky – slouží pro usnadnění a zrychlení výroby 

– drobný majetek a krátkodobé předměty 

– zboží – materiál nebo zboží určený beze změn k prodeji 
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2) Nedokončená výroba – jsou produkty, které jsou rozpracované, ale ještě 

nedokončené. Nejsou už materiálem, ale ještě nejsou ani výrobkem. Ve 

stavebnictví např. rozestavěný dům. 

3) Polotovary – je výroba, která neprošla ještě všemi výrobními a technologickými 

stupni. Za polotovar považujeme odlitek, desky, cihly. Záleží na firmě, 

co považuje za finální výrobek. 

4) Výrobky – hotová dokončená výroba, která je připravena k prodeji 

5) Zboží – výrobky, materiály, polotovary, nakupované za účelem prodeje 

6) Zvířata – jsou specifickým druhem zásob, především pro zemědělství. např. 

kožešinová zvířata, včelstva, hejna krůt apod. 

3.1.2.2 Pohledávky 

Vznikají tehdy, je-li odběrateli předáno zboží, ale smluvně je dohodnuta určitá doba 

splatnosti. Také je to určitý vztah podniku ke státnímu rozpočtu, k zaměstnancům, 

obchodním partnerům. 

 

Dělení pohledávek: [3] 

Podle délky: 

– krátkodobé (do 1 roku) 

– dlouhodobé (nad 1 rok) 

 

Podle lhůty splatnosti: 

– do lhůty splatnosti (zaplaceny včas) 

– po lhůtě splatnosti (podle časových intervalů prošlé splatnosti) 

 

Podle místa vzniku: 

– tuzemské (vznik na území ČR) 

– zahraniční (vznik mimo území ČR, mohou být vyjádřeny v Kč nebo v jiné 

měně) 
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Podle rizika zaplacení: 

– nedobytné (smrt, neznámé místo pobytu, náklady spojené s vymáháním jsou 

větší než pohledávka) – tyto pohledávky se již nevymáhají 

– pochybné – (částečně zaplacené, nezaplacené vůbec) 

– sporné – vedené u soudu pro uznání nebo zaplacení 

– ztrátové – (nestačí likvidační podstata dlužníka při likvidaci nebo konkurzu) 

 

Pohledávky z obchodního styku: 

– za odběrateli (vznikají, pokud forma dodává výrobky na fakturu) 

– za dodavateli (odběratel dá dodavateli zálohu ještě před splněním závazku) 

 

Pohledávky za zaměstnance:  

– poskytnuté půjčky 

– neuhrazené škody 

– neuhrazená manka 

 

Pohledávky se státem a institucemi: 

– přeplatky daní a poplatků 

– přeplatky sociálního pojištění 

– přeplatky zdravotního pojištění 

– pohledávky z pojistného plnění 

3.1.2.3 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobým finančním majetkem jsou krátkodobé cenné papíry, peněžní prostředky 

v hotovosti a na bankovních účtech. 

 

Peněžní majetek: 

– peníze v hotovosti – firma je má ve své pokladně v určité výši. Evidují se na 

účet 211 Pokladna na základě příjmových a výdajových dokladů. 

– ceniny – jsou poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, poukázky. 

Evidují se na účet 213 Ceniny, jsou oceňovány jmenovitou hodnotou a není 

potřeba vést si jejich evidenci. 
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– peněžní prostředky u bank – peněžní prostředky, které podnik uložil do bank a 

peněžních ústavů. Evidují se na účet 221 Bankovní účty a účtuje se na něm 

pouze na základě bankovního výpisu. 

 

Pro evidenci převodu mezi pokladnou a bankovním účtem, nebo bankovním účtem a 

pokladnou slouží účet 261 Peníze na cestě. 

 

Krátkodobé cenné papíry:  

Cenné papíry jsou finančním majetkem podniku vydávané cizími emitenty. Dělí se na 

majetkové a úvěrové a na dlouhodobé a krátkodobé. Investor očekává ze zakoupených 

cenných papírů vrácení investované částky zvýšené o úrok. Vydávají se úročené 

(s pevným nebo pohyblivým úrokem), neúročené, indexované nebo s právem výměny 

za akcii.  

Cenné papíry majetkové povahy, na které podnik chce vázat finanční prostředky 

maximálně na dobu jednoho roku. Evidují se v účtové třídě 2 a. Oceňují se pořizovací 

cenou.  

3.2 Oceňování majetku 

Oceňování majetku se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. A zaznamenává se do 

účetních knih. Majetek se oceňuje pro potřeby podniku, aby mohl být zaveden do 

účetních knih a mohl být odepsán. Oceňuje se k okamžiku pořízení, ke konci 

rozvahového období, nebo k okamžiku, kdy se sestavuje účetní uzávěrka. 

 

Druhy cen v účetnictví: [8] 

 pořizovací cen 

 reprodukční pořizovací cena 

 cena pořízení 

 nákladová cena 

 jmenovitá hodnota 
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Pořizovací cena -  je cena, za kterou byl majetek pořízen i s vedlejšími náklady. 

Vedlejší náklady jsou spojeny s pořízením majetku a jsou to např. náklady na dopravu, 

montáž aj. 

PC = CP + N                (3-2) 

PC – pořizovací cena 

CP – cena pořízení 

N – náklad na pořízení (doprava montáž aj.) 

Pořizovací cenou se oceňuje především dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek a zásoby, protože jsou většinou pořizovány nákupem. 

 

Reprodukční pořizovací cenou – je cena, kterou měl majetek v době, kdy se o něm 

účtovalo. Tato cena se používá u majetku, který byl získán bezúplatně, jako dar, nebo 

jako vklad z osobního vlastnictví do podnikání. Může se použít i při oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku, ale tato cena musí být nižší než celkové vlastní 

náklady. 

 

Cena pořízení – je cena, za kterou byl majetek pořízen bez dalších nákladů. Za tuto 

cenu jsou nakupovány většinou majetkové a úvěrové cenné papíry. 

 

Nákladová cena – je cena, kterou si podnik vypočte sám. Stanoví se součtem všech 

nákladů, které byly vynaloženy k výrobě majetku (i část režijních nákladů). Někdy se 

tyto náklady nazývají vlastní náklady a spadají sem všechny náklady, které byly použity 

na pořízení zásob nebo dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 

Jmenovitá hodnota – je cena, pro ocenění peněžních prostředků a cenin. 

3.2.1 Oceňování dlouhodobého majetku 

Druhy cen při oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: [4] 

 pořizovací cenou - při koupi 

 vlastními náklady - při vlastní činností 
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 reprodukční pořizovací cenou – zjištěná podle právních předpisů nebo soudním 

znalcem 

 cenou pořízení – u finančních investic 

 

Za reprodukční pořizovací cenu se považuje cena, za kterou byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Touto cenou se oceňuje hmotný majetek nabytý darováním, 

bezúplatně, na základě finančního leasingu a nově zjištěný, který nebyl evidován 

v účetnictví. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady 

nebo reprodukční pořizovací cenou, pokud jsou náklady nižší. [4] 

3.2.2 Oceňování materiálu, zboží a zásob vytvořených vlastní činností 

Nakupovaný materiál se oceňuje pořizovací cenou zvýšenou o náklady související 

s jeho pořízením. Jsou to náklady na přepravu, pojistné, bankovní záruky aj.  

Materiál vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, jsou to přímé náklady 

i část režijních nákladů, které se vztahují k výrobě. Vlastní náklady = jejich skutečná 

výše nebo výše podle plánovaných kalkulací. [4] 

3.2.3 Oceňování ostatních složek majetku a závazků 

Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními 

hodnotami. [4] 

3.3 Odpisy majetku 

Odpisy jsou peněžní částka, která připadá na účetní období a vyjadřuje opotřebení 

(amortizaci) majetku. Udává se v Kč a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. 

 

Opotřebení majetku:  [5] 

 fyzické – dochází k němu při užívání majetku 

 morální – přirozené zastarávání 

 

Zákon o účetnictví vymezuje majetek, který se odepisuje (DHM, DNM) a který 

se neodepisuje (pozemky, umělecká díla, sbírky). 
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Odpisy jsou daňově uznatelné a snižují základ daně z příjmu. Odepisují se do doby, než 

je majetek plně odepsán, nebo vyřazen z evidence. Vstupují do ceny výrobku jako 

náklad. Odepisovat se může pouze takový majetek, který slouží pro podnikání a je 

veden v evidenci. 

 

Druhy odpisů: 

 účetní odpisy 

 daňové odpisy 

3.3.1 Účetní odpisy 

Podnik si odepisování určuje sám, avšak podle účetních zásad, tedy pravdivé 

a věrohodné. Tyto odpisy dávají přehled o skutečné výši a opotřebení majetku 

v důsledku užívání a zaostávání po technickém stavu. První odpis se účtuje 

v následujícím měsíci po zavedení do užívání. Poslední odpis se účtuje v měsíci 

dosažení odepsání 100% vstupní ceny nebo při vyřazení z evidence. 

3.3.1.1 Metody stanovení účetních odpisů 

Dvě nejčastější metody ke stanovení účetních odpisů: [6] 

 podle doby upotřebitelnosti 

 podle výkonu 

 

Podle doby upotřebitelnosti – podnik si sám stanoví upotřebitelnost dlouhodobého 

majetku. Určí si dobu, po kterou chce majetek využívat. Nemusí se shodovat s dobou 

daňových odpisů. [6] 

 

Odpis podle upotřebitelnosti [6] 

Odpisová sazba = 100/doba životnosti        (3-3) 

Odpisy podle výkonu – poměřuje se vstupní cena k výkonu. Za výkon můžeme 

považovat např. počet ujetých kilometrů, počet vyrobených kusů výrobku. [6] 
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Odpis podle výkonu [6] 

Odpisová sazba = vstupní cena/ výkon       (3-4) 

3.3.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou stanoveny podle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen zákon o dani z příjmu. Daňový odpis vstupuje do podniku jako 

náklad a snižuje základ daně z příjmu a tedy i daňovou povinnost podniku. Odepisovat 

se může pouze takový majetek, který firma vlastní a slouží k podnikání. Zákon uvádí 

i majetek, který odepisovat nelze např. pozemky. 

 

Odpisuje se majetek vždy ze vstupní ceny, je to cena, za kterou byl majetek pořízen. 

V případě darovaného nebo zděděného majetku je to cena stanovená pro účely daně 

dědické a darovací, kterou stanoví soudní znalec. Technické zhodnocení v 1. roce 

odpisování se stává součástí vstupní ceny, proto je nutné ji o něj zvýšit. Neplatí to však 

pro nemovité kulturní památky v podobě budov, kde má technické zhodnocení vlastní 

režim. [7] 

 

Druhy odepisovaného majetku:[7] 

 hmotný majetek – budovy, stavby, byty bez ohledu na vstupní cenu. Movité 

věci, soubory a výrobní zařízení s životností delší než jeden rok a pořizovací 

cenou vyšší než 40 000Kč.  

 nehmotný majetek – majetek s životností delší než jeden rok a pořizovací cenou 

vyšší než 60 000Kč. 

Lze odepisovat i majetek darovaný, ale musí vše být v souladu se zákonem č. 568/1992 

Sb. Zákon o dani z příjmu. 

 

Majetek vyloučený z odepisování: [7] 

 umělecká díla (insignie) – nejsou-li součástí stavby, jde o výstavní soubor, 

knihovní fondy 

 movitá kulturní památka – nikoli nemovitost 

 inventarizační přebytky nalezené při inventarizaci 

 pozemky 
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Důvodem k vyloučení z odepisování uvedeného majetku je, že s věkem není 

opotřebováván např. u pozemků a naopak s věkem cena stoupá např. umělecká díla. 

 

Dělení daňových odpisů: 

 rovnoměrné odpisy 

 zrychlené odpisy 

 

Vždy je nutné majetek nejdříve zatřídit do odpisových skupin podle zákona 

č. 568/1992 Sb. Zákon o dani z příjmu 

3.3.2.1 Rovnoměrné odpisy (lineární) 

 U těchto odpisů se výše odepisované ceny v době odepisování nemění, jsou tedy po 

celou dobu stejné.  Určí se procentní sazba ze vstupní ceny, v prvním roce odepisování 

a v ostatních letech. První rok se odepisuje menší částka, v dalších letech se odepisuje 

stejně. 

 

Odpis v prvním roce: [5] 

Odpis = (roční odpisová sazba v 1.roce*vstupní cena)/100     (3-5) 

Odpis v dalších letech: [5] 

Odpis = (roční odpisová sazba v dalších letech*vstupní cena)/100    (3-6) 

3.3.2.2 Zrychlené odpisy (degresivní) 

U těchto odpisů je výše odpisů v prvních letech odepisování vyšší než v dalších letech. 

Je určen koeficient pro výpočet odpisů v prvním a následujících letech. Výše odpisů je 

v jednotlivých letech různá, tato výše závisí na koeficientu, na výši zůstatkové ceny. 

 

Odpis v prvním roce: [5] 

Odpis = vstupní cena/koeficient pro 1. rok odepisování     (3-7) 
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Odpisy v dalších letech: [5] 

Odpis = zůstatková cena*2/koeficient pro další roky odepisování – n   (3-8) 

n…počet odepisovaných let 

 

Účetní jednotka si zvolí sama, jak bude majetek odepisovat, ale v průběhu odepisování 

již nelze tento způsob měnit. Majetek nemusí být plně odepsán, jelikož doba 

odepisování je stanovena jako minimální doba pro odepisování. Doba odepisování 

taktéž nemusí být stejná jako doba životnosti majetku, která může být kratší i delší. 

Majetek se může odepisovat i vícekrát např. při koupi automobilu, tento majetek 

budeme odepisovat pět let a poté prodáme jiné účetní jednotce, která tento automobil 

bude odepisovat dalších pět let. 

3.3.3 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 

účetní odpisy = daňové odpisy 

daňový základ není třeba upravit 

účetní odpisy > daňové odpisy 

daňový základ navýšíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (+ rozdíl) 

účetní odpisy < daňové odpisy 

daňový základ snížíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (- rozdíl) 

  

Mnoho účetních jednotek se vyhýbá situaci, kdy je potřeba upravit daňový základ tím, 

že do vnitřních směrnic své účetní jednotky dává, že účetní odpisy jsou rovny daňovým 

odpisům. Daňově toto řešení není napadnutelné, protože základ daně z příjmů je 

v souladu se zákonem. Účetně to však v pořádku není. Porušujeme zásadu věrného 

zobrazení – účetnictví neodpovídá plně skutečnosti. I kdybychom totiž stanovili, že 

životnost majetku bude stejná, jako je uvedena v zákoně o dani z příjmů, většinou dojde 

k rozdílu v roce pořízení dlouhodobého majetku. U účetních odpisů se má odepisovat 

pouze za dobu skutečného užívání, tedy například když zařadíme majetek do užívání v 

listopadu, můžeme uplatnit účetní odpisy pouze za 2 kalendářní měsíce, daňově však 

můžeme uplatnit odpis za celý rok, i kdyby byl majetek užíván jen 1 měsíc v roce. 

Stejný problém nastane v případě vyřazování dlouhodobého majetku. [6] 
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4 KAPITÁL PODNIKU - PASIVA 
 

Kapitál podniku, jsou pasiva, která představují zdroje krytí majetku firmy. Vyjadřují 

pořízení majetku firmou a původ těchto zdrojů. 

Dělení zdrojů krytí majetku podle kapitálu: 

 vlastní kapitál (vlastní zdroje) 

 cizí kapitál (cizí zdroje) 

 

 

Obrázek 4-1: Rozdělení pasiv 

4.1 Vlastní zdroje  

Vlastní zdroje jsou vloženy do podniku zakládajícími podnikateli, nebo jsou vytvořeny 

činností firmy. Minimální výše vložených zdrojů je dána obchodním zákoníkem podle 

právní formy podniku.  

Některé druhy vlastních zdrojů: 

 základní kapitál 

 fondy (kapitálové, tvořené ze zisku) 

 hospodářský výsledek 



30 

 

4.1.1 Základní kapitál 

Základní kapitál tvoří vklady společníků, které mohou být peněžité nebo nepeněžité. 

Peněžité vklady jsou uloženy na účet před zápisem do obchodního rejstříku. Po zapsání 

banka účet odblokuje. Základní kapitál je ukazatelem finanční nezávislosti, zároveň 

ukazatelem úspěšnosti firmy a je největší částí vlastního kapitálu. Výše základního 

kapitálu je dána obchodním zákoníkem a musí být zapsána do obchodního rejstříku. 

Základní kapitál se musí vytvářet u akciové společnosti, kde minimální vklad je 

2 miliony Kč (20 mil. Kč u společnosti s volně obchodovatelnými akciemi), 

u společnosti s ručením omezeným je výše základního kapitálu 200 000Kč (minimální 

vklad jednoho společníka je 20 000Kč, maximálně 50 společníků), základní kapitál 

družstva činí 50 000Kč a u komanditní společnosti je výše základního kapitálu  

5 000Kč. 

4.1.2 Emisní ážio 

Je rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní hodnotou. Vytváří se za účelem navýšení 

vlastního kapitálu. Nejčastěji ho vytvářejí akciové společnosti. 

4.1.3 Fondy tvořené ze zisku 

Fondy dělíme do dvou skupin na zákonné a ostatní. Zákonné fondy jsou rezervní fond, 

nedělitelný fond v družstvech a ostatní si společnost stanoví sama např. fond odměn, 

sociální fond aj. Podnik si fondy tvoří jako zdroj krytí ztrát. Rezervní fond se nesmí 

využívat jinak, než k jakému účelu je vytvořen, zákonný rezervní fond vytváří všechny 

kapitálové obchodní společnosti při dosažení zisku. 

4.1.4 Nerozdělený zisk minulých období 

Je výsledek hospodaření v minulých letech. Je to zisk, kterému není určeno další 

využití. Pro podnik je to nejlevnější zdroj financování. 

4.1.5 Zisk  

Výsledek běžného období, který ukazuje, jak si podnik vedl. Pokud jsou výnosy vyšší 

než náklady, podnik je v zisku, pokud jsou ale výnosy nižší než náklady, podnik je ve 

ztrátě. 
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Jestliže podnik dosáhl čistého zisku z minulých let, může být rozdělen podle stanov 

obchodního zákoníku a podle rozhodnutí valné hromady. Zisk přechází do následujícího 

účetního období. 

4.1.6 Neuhrazená ztráta minulých období 

Hodnota hospodaření minulých let, o které nebylo rozhodnuto, jak se uhradí. Ztráta 

může být převedena do dalších let a zůstat neuhrazenou po určitou dobu, ale po uplynutí 

této doby se musí uhradit např. pomocí rezervního fondu, ostatních fondů, zisku 

běžného období nebo se o tuto ztrátu sníží základní kapitál.  

4.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou zdroje, které si podnik opatřil od specializovaných subjektů (banky, 

úvěrové společnosti aj.) Podnik tyto zdroje použije, pokud nemá dostatek vlastních 

zdrojů. Jsou poskytnuty na určitou dobu a jsou navýšeny o úrok. 

Nejčastější cizí zdroje: 

 úvěry 

 závazky (dluhy) vůči osobám nebo státu 

4.2.1 Dělení cizích zdrojů 

 dlouhodobé cizí zdroje - poskytnuty na delší dobu než jeden rok např. 

dlouhodobé bankovní úvěry, rezervy, dlužní úpisy, obligace. [3] 

 

 krátkodobé cizí zdroje – poskytnuty na dobu kratší než jeden rok např. bankovní 

krátkodobé úvěry, závazky vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům, výdaje 

příštích období. [3] 
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4.2.1.1 Bankovní úvěry 

Banky a spořitelny poskytují podnikatelským subjektům při splnění daných podmínek 

na stanovený účel a na určitou dobu úvěry, jejichž návratnost (zaplacení) musí být 

podnikateli zajištěna. Za poskytnutý úvěr platí podnikatel peněžnímu ústavu úrok, jehož 

výše závisí na druhu úvěru, na částce poskytnutého úvěru a jeho zajištění a na době, na 

kterou byl poskytnut. [3] 

 

Dělení podle doby splatnosti: [3] 

 krátkodobé (splatné do jednoho roku) 

 střednědobé (splatné do dvou až čtyř let) 

 dlouhodobé (splatné za delší dobu než čtyři roky 

 

Dělení podle účelu: [3] 

 provozní (na oběžný majetek, na sezónní náklady, na přechodný nedostatek 

peněžních prostředků atd.) 

 investiční (na financování dlouhodobého majetku) 

4.2.1.2 Závazky vůči dodavatelům 

Jsou dluhy, které vznikly nezaplacením faktur vůči dodavatelům za materiál, zboží, 

služby a dlouhodobý majetek, které nám byly vyfakturovány. Odběratel musí zaplatit 

dodavateli vyfakturovanou částku ve sjednané době. [3] 

4.2.1.3 Závazky vůči zaměstnancům 

Tyto závazky vznikají, když nejsou zaměstnancům vypláceny mzdy poslední den 

v měsíci, ale až s několikadenním zpožděním, jde o dlužné mzdy. [3] 

4.2.1.4 Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Podnik má povinnost zúčtovat sociální a zdravotní pojištění k poslednímu dni v měsíci. 

K zaplacení dochází ale později. 
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4.2.1.5 Závazky vůči finančním orgánům 

Vznikají tím, že podnikatel má povinnost zaúčtovat některé daně v určitém okamžiku 

(např. záloha na daň, DPH), ale k uhrazení dochází později. [3] 
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5 MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 
 

Financování hospodářské činnosti se dělí podle toho, zda je o financování provozní 

nebo jiné činnosti (např. investiční). Zdroje financování podniku vyjadřují, jak podnik 

nabyl svůj majetek. 

Zdroje dělíme: 

 vlastní zdroje (základní kapitál, zisk …) 

 cizí zdroje (úvěry, leasing, dotace…) 

 

V podniku jsou financovány hospodářské činnosti nebo jednotlivé články řízení. 

 

Časové dělení financování podniku: 

 dlouhodobými zdroji 

 krátkodobými zdroji 

5.1 Financování dlouhodobými zdroji 

Dlouhodobý kapitál je v podniku déle než rok. Je tvořen dvěma základními složkami – 

vlastním kapitálem a cizím kapitálem. Dlouhodobým kapitálem je financován 

dlouhodobý majetek firmy a můžeme jím financovat i trvalé části oběžného majetku. 

Pokud bychom financovali dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji, podnik by se 

mohl dostat do platební neschopnosti, jelikož by se nestačila zajistit splatnost 

krátkodobých závazků z likvidních prostředků. 

 

Financování dlouhodobého majetku má zajistit potřebný kapitál na efektivní investice, 

dosahovat co nejnižších průměrných nákladů při pořízení kapitálu pomocí optimalizace 

kapitálové struktury a nenarušovat finanční stabilitu. [9] 

 

Druhy financování dlouhodobých potřeb podniku: 

 interní finanční zdroje 

 externí finanční zdroje 
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5.1.1 Dlouhodobé interní zdroje 

Dlouhodobé interní zdroje jsou zdroje, které podnik získává vlastní činností. Je to 

například zisk po zdanění, zisk po úhradě dividend, dotace do rezervního fondu, 

nerozdělený zisk minulých období, dlouhodobé rezervy a odpisy dlouhodobého 

majetku. 

5.1.1.1 Zisk 

Zisk je interním zdrojem financování podniku. Je kritériem výnosnosti vloženého 

kapitálu a pomocí zisku měříme efektivnost podnikání a úspěšnost podnikání, ovlivňuje 

tržní hodnotu podniku a je hlavním cílem podnikání. 

 

Nejvýznamnější ukazatelé z interních zdrojů: [9] 

 míra účelovosti vyráběných výrobků 

 stupeň hospodárnosti podniku 

 míra využití vloženého kapitálu 

 

Účetní zisk – je kladný hospodářský výsledek. Zle říci, že jde o rozdíl mezi náklady 

a výnosy po zdanění. Pravidla pro jeho tvoření a následné použití upravují předpisy 

o účetnictví a financování. 

 

Ekonomický zisk – rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady (náklady, které kromě 

účetních zahrnují i tzv. oportunitní náklady.) Oportunitními náklady rozumíme náklady 

ušlých příležitostí, jsou to peněžní částky, které se ztratily tím, že nebyly využity na 

nejlepší alternativní použití. [10] 

 

Zisk je rozdíl mezi náklady a výnosy, zisk můžeme zvyšovat tím, že snížíme náklady 

a zvýšíme výnosy. 
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Výše zisku je ovlivňována ukazateli, které ovlivňují výnosy a náklady: [9] 

 spokojenost zákazníků – prodej stávajícím zákazníkům a zisk nových zákazníků 

 změna sortimentu prodaných výrobků 

 prodej nových výrobků konkurenčně schopných vysokou úrovní užitnosti 

s relativně vyšší cenou 

 snížení fixních nákladů za období 

 snížení variabilních nákladů za období 

 zrychlení obratu oběžného majetku 

 

Výše zisku je také ovlivněna daňovou a dividendovou politikou. 

 

Dělení zisku po zdanění: [9] 

 povinná tvorba rezervního fondu 

 zvýšení základního kapitálu 

 tvorba rezervních a jiných fondů 

 výplata tantién 

 výplata dividend (podíl zisku u tichého společníka) 

 výplata podílu na zisku zaměstnanců 

 nerozdělený (zadržený) zisk 

 

Funkce zisku: [11] 

 kritérium pro rozhodování v základních otázkách ekonomiky podniku (objem 

výroby, nové výrobky, investice) – kriteriální funkce zisku 

 hlavní zdroj akumulace (tvorba finančních zdrojů pro další rozvoj podniku) – 

rozvojová funkce zisku 

 základ pro rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky), 

stát (daně) – rozdělovací funkce zisku 

 základní motiv pro veškeré podnikání a může být základem hmotné 

zainteresovanosti pracovníků – motivační funkce zisku  
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Výhody financování ze zisku -  pomocí zisku můžeme financovat investice, které jsou 

rizikovější, a je těžší pro ně sehnat externí zdroje financování. Další předností je, že se 

nezvyšují počty akcionářů nebo věřitelů, snižuje se finanční riziko ze zadlužení a nejsou 

náklady na emise. [9] 

 

Nevýhody financování ze zisku – malá stabilita zadrženého zisku z hlediska na velkou 

pohyblivost celkového podnikového zisku na snahu provádět politiku stability 

dividend [9] 

5.1.1.2 Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisová politika je nástroj finančního řízení pro podnikatelské subjekty. Je také 

významnou součástí finanční politiky státu. Daňové předpisy vymezují možnosti 

a způsoby pro odepisování majetku. [9] 

 

Odpisy jsou daňově uznatelné náklady, snižují tedy základ daně z příjmu (tvoří daňový 

štít), vstupují do nákladů výrobku a do ceny výrobku. Vyjadřují peněžní opotřebení 

majetku za dané období a zúčtovávají se do nákladů.  Opotřebení je vyjádřeno jenom 

zjednodušeně, jelikož přesná hodnota opotřebení nelze vyjádřit. 

 

Druhy odepisování: 

 rovnoměrné 

 zrychlené 

 

Účetní jednotka si sama stanoví, jak bude majetek odepisovat. V průběhu odepisování 

už nesmí odepisování být změněno. 

5.1.2 Dlouhodobé externí zdroje 

Jsou kapitálem získaným mimo podnik. Za dlouhodobé externí zdroje považujeme 

vklady společníků, úvěry (střednědobé a dlouhodobé – termínované, hypoteční), 

dodavatelské úvěry, finanční leasing, forfaiting (odkoupení pohledávek střednědobých 

i dlouhodobých), dotace, dary, podílové listy, emitované akcie. 
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Externí zdroje lépe reagují na změny podnikového majetku, které jsou potřebné při 

změně situace na trhu. Jsou rychlejší a rozsáhlejší při tvorbě podnikového kapitálu, 

když se zakládá podnik. Nevýhodou těchto zdrojů je vyšší počet společníků nebo 

věřitelů, to způsobuje problémy při rozhodování podniku, zvyšující se náklady na emisi 

cenných papírů dále na udržování likvidity a platební schopnost podniku. [9] 

5.1.2.1 Vklady majitelů 

Je to kapitál, který podnik získá při svém vzniku. Majitelé mohou během činnosti 

podniku navýšit svůj vklad, pokud to je nutné a podnik to vyžaduje. O navýšení kapitálu 

rozhoduje valná hromada. Pomocí navýšeného kapitálu se může např. splatit úvěr. 

5.1.2.2 Akcie 

Navýšení základního kapitálu podniku dosáhneme vydáním nových akcií, nebo při 

navýšení jmenovité hodnoty akcií. Stejným způsobem, jako jsme kapitál podniku 

zvyšovali, ho můžeme snížit, tj. odkoupení akcií od akcionářů a snížení jmenovité 

hodnoty akcií. 

 

Snížení nebo zvýšení akciového kapitálu musí být schváleno valnou hromadou akciové 

společnosti. Je ovlivněno nabídkou a poptávkou po akciích. Zvýšení kapitálu může být 

dáno prosperitou podniku, nebo při potřebě dalšího externího kapitálu při financování 

rozvoje. Snížení kapitálu je zpravidla při ztrátě, a jelikož ztráty nejsou hrazeny z rezerv, 

dopadají na akcionáře. [9] 

5.1.2.3 Obligace 

Je dlouhodobý úvěrový cenný papír a vyjadřuje závazek dlužníka (emitenta) k majiteli 

(věřiteli). Jsou vydávány s cílem zisku dlouhodobých finančních prostředků. Obligace 

se smí vydávat pouze se souhlasem ČNB a jsou usměrňovány zákonnými předpisy. 

Obligace musí mít určité náležitosti např. podmínky pro povolení emise, formu emise, 

splácení obligací, stanovení výnosů z obligací, zvláštnosti druhů obligací. [9] 
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Charakteristické znaky obligací: [9] 

 splatnost za určitou dobu 

 stanovený úroku dopředu 

 nemožnost podílet se při rozhodování podniku 

 

Výhody obligací: [9] 

 pevně stanovený úrok, majitel nemá podíl na zvýšení zisku. Úrokem je cena 

získaného kapitálu. 

 placený úrok z obligací je nižší než z kmenových a prioritních akcií 

 akcionář neztrácí kontrolu nad činností podniku při vyšším využívání obligací 

 úrok je odčitatelnou položkou pro daňové účely 

 pružnost v tvorbě finanční struktury při předčasném splácení obligace (zvláštní 

typ obligací – předčasné splacení za vyšší než nominální cenu) 

 

Nevýhody obligací: [9] 

 pevná splátka i v době kolísaní zisku 

 vysoké riziko změn podmínek, za kterých obligace byly emitovány s ohledem na 

dlouhou dobu splacení 

 vyšší úroková sazba než u krátkodobých dluhů 

 zvyšování finančního rizika, to do určité míry zadluženosti znamená podstatné 

zvýšení nákladů na pořízení kapitálu 

 

Obligace mají dlouhodobý charakter. Podnik je vydává, pokud je na trhu stabilní 

a předpokládá další růst tržeb, pokud není příliš zadlužen nebo když tržní ceny 

kmenových akcií oproti obligacím klesají a podnik by nemohl rozšiřovat akciový 

kapitál. 

 

Druhy obligací podle spolehlivosti emitenta: 

 obligace, které emitent zaručí svým majetkem (nemovitost, cenné papíry), nebo 

ručí jiný právní subjekt (stát, banka …). Za nejspolehlivější obligace se považují 

ty, za které ručí stát. Informaci o ručiteli se vyžadují při žádosti o povolení 

emise. 
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 u obligací, při kterých neručí jiná osoba nebo se neručí majetkem, emitent ručí 

svojí celkovou finanční situací. 

5.1.2.4 Finanční úvěry 

Jsou externí zdroje financování s určitou návratností. Banky a jiné finanční ústavy 

poskytují finance firmám k dočasnému použití. 

 

Dělení úvěru podle časového hlediska: 

 dlouhodobé úvěry – poskytovány na dobu delší než 4 roky 

 střednědobé úvěry – poskytovány na dobu delší než 1 rok 

 krátkodobé úvěry – poskytovány na dobu kratší než 1 rok 

 

Finanční úvěry jsou většinou dlouhodobé nebo střednědobé a poskytují se pro rozvoj 

podniku, na základě smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem. Pro poskytnutí úvěru 

si banka, nebo jiné finanční subjekty, musí prozkoumat ekonomickou a finanční situaci. 

Dlouhodobé úvěry banky poskytují výjimečně, protože je zde velké riziko a banka musí 

zajišťovat likviditu. Střednědobé i dlouhodobé úvěry mohou být poskytovány i jinými 

finančními subjekty než bankami, např. pojišťovnami. Zajišťují se většinou 

nemovitostmi, cennými papíry, stroji nebo zařízením. 

 

Druhy finančních úvěrů: [9] 

 termínované půjčky 

 půjčky poskytované ve formě hypotečních zástavních listů 

 půjčky ve formě revolingového systému 

 

Termínované půjčky – slouží pro rozšiřování fixního majetku – investiční úvěry. Jsou 

sjednávány na základě smlouvy mezi věřitelem (banka, finanční subjekty) 

a podnikatelem. Věřitelé ve smlouvě požadují majetkové záruky, nebo záruky jiné 

právnické osoby, dále je ve smlouvě lhůta splatnosti úvěru a také podíl interních zdrojů 

pro krytí investic a jiných záležitostí. 
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Věřitelé věnují pozornost analýze očekávaných finančních efektů úvěrové investice, 

která má přispět k finanční stabilitě podniku a zajistit splatnost úvěru. Termínované 

půjčky si berou i podniky, které si nemohou dovolit upisovat obligace, protože by pro 

ně bylo obtížné je umístit na peněžním trhu. [9] 

 

Střednědobé termínované půjčky poskytují většinou obchodní banky, které nedisponují 

velkým rozsahem dlouhodobých úspor. Pojišťovny a penzijní fondy naopak poskytují 

dlouhodobé termínované půjčky. Splácení půjček se provádí pomocí anuitních splátek 

(stejná a pravidelná výše splátek v celém období) nebo pomocí splátek, které jsou 

určeny v různých výších. [9] 

 

Hypoteční zástavní listy – dluhopisy, u kterých podnik ručí bance svojí nemovitostí. 

Banka si zápisem do pozemkových knih zajistí zástavní právo na nemovitost a poté 

emituje zástavní listy a předá je podniku. Zástavní listy jsou obchodovatelné, podnik je 

může prodat sám nebo pomocí banky. [9] 

 

Dodavatelské úvěry – jsou to střednědobé úvěry a většinou je poskytují dodavatelé 

velkých investičních celků v naturální formě, tzn., že nepožadují zaplacení faktur za 

dodané hodnoty v dohodnuté lhůtě splatnosti. Podmínky úvěru jsou závislé na dohodě 

mezi dodavatelem a odběratelem. [9] 

5.1.2.5 Finanční leasing 

Je nejpoužívanější forma financování majetku. Finanční leasing je založen na pronájmu 

předmětu (automobil, stroje …), který se po uplynutí nájemní doby stává majetkem 

nájemce. Podmínky a náležitosti finančního leasingu jsou podrobně popsány ve 

smlouvě. Smlouva nájemci zaručuje předkupní právo na předmět. 

 

Finanční leasing je nejčastěji používám pro financování vozidel (osobní a nákladní 

automobily). Doba pronájmu je dána druhem předmětu, většinou je doba pronájmu mezi 

3 až 5 roky. Výše akontace (první splátky) může být různě veliká a pohybuje se mezi 

0 až 70% pořizovací ceny předmětu. 
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Druhy finančního leasingu: [9] 

 přímý leasing 

 nepřímý leasing 

 dohoda o prodeji a zpětném pronájmu 

 

Přímý leasing – uskutečňuje se mezi výrobcem předmětu (leasingovou společnosti) 

a nájemcem. [12] 

 

Dělení podle doby trvání obchodu: [12] 

1) Smlouvy s plnou amortizací pořizovací ceny  - uzavírá se na celou dobu 

životnosti pronajímaného předmětu. Součástí smlouvy je dohoda, o naložení 

s majetkem po uplynutí dobry užívání (zda zůstane k dispozici nájemci 

bezplatně, nebo za jakou cenu, nebo jestli majetek převezme pronajímatel apod.) 

2) Smlouvy s částečnou amortizací pořizovací ceny – jsou uzavírané na kratší dobu, 

než je doba životnosti pronajímatelného majetku. Po uplynutí doby 

pronajímaného majetku, může leasingová organizace uzavřít smlouvu s jiným 

uživatelem. Tento leasing je dražší o provizi, která je účtována pronajímatelem 

pro případ, že se nepodaří majetek dále pronajmout.  

 

Nepřímý leasing – oproti přímému leasingu vstupuje do nepřímého třetí subjekt – 

leasingová společnost, která zastává roli financujícího a současně majitele. [12] 

 

Dohoda o prodeji a zpětném pronájmu – spočívá v tom, že majitel majetek prodá 

leasingové organizaci a uzavře s ní smlouvu o pronájmu majetku. [12] 

 

Výhody finančního leasingu pro nájemce: [9] 

 šetří hotovost 

 umožňuje okamžité použití majetku =>šetří čas 

 může pokrýt podstatnou část okamžitých výdajů na pořízení majetku 

 snižuje riziko spojené s investováním (riziko nese pronajímatel) 

 omezení možnosti morálního zastarávání dlouhodobého majetku podniku 

(podpora inovace) 
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 zvýšení konkurenceschopnosti podniku (pružná reakce na změny poptávky bez 

zajišťování investic) 

 nezvyšující se nároky na úvěr a míra zadluženosti (leasingové závazky nejsou 

zaneseny v rozvaze – opticky maskuje zadlužení) 

 příznivý vliv na rentabilitu kapitálu (nezvyšuje se hodnota aktiv) 

 zvýšená likvidita (pronajatý majetek není součástí dlouhodobého majetku) 

 leasingové splátky jsou hrazeny od okamžiku uvedení majetku do provozu (úvěr 

se často musí splácet dříve) 

 leasingové platby nájemného jakou součástí nákladů, snižují zisk podniku a jsou 

v časovém rozlišení daňově uznatelné, snižují základ daně z příjmu podniku 

 

Nevýhody finančního leasingu:  

 nájemce se může dostat do platební neschopnosti a může se narušit finanční 

stabilita 

 náklady na leasing jsou vyšší než na úvěr nebo vlastní zdroje 

 protože nájemce není majitelem předmětu, nemůže předmět použít jako zástavu 

nebo ho dále pronajmout bez souhlasu pronajímatele 

5.1.2.6 Faktoring 

Jde o smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které má dodavatel 

při dodávkách spotřebního zboží, při dodávkách pro výrobní spotřebu a při dodávkách 

služeb. Dodavatel uzavře s faktorem předem faktoringovou smlouvu. Po dodávce zboží 

zákazníkovi, věřitel předá vystavené faktury za odeslané zboží faktorovi. Faktor zaplatí 

jejich hodnot sníženou o určitou částku. Faktor zaplatí částku okamžitě, nebo postupně 

v dohodnutých termínech. Částka je snížena o úrok za dobu nákupu pohledávky až do 

její splatnosti, o režijní náklady, rizikovou provizi a za další služby poskytované 

v souvislosti s faktoringem. Faktor se stará sám o inkaso a vymáhání pohledávek jestli 

nějaké jsou. [9] 
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Faktoringové dohody v praxi a jejich modifikace: [9] 

 odkoupení jednotlivých pohledávek 

 odkoupení veškerých pohledávek 

 odkoupení pohledávek v předem stanoveném peněžním nebo relativním limitu 

(určité procento z celkového objemu pohledávek), který se úhradou starších 

pohledávek uvolní a obnoví – revolvingová faktoring 

5.1.2.7 Forfaiting 

Odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek spojených s prodejem strojů, 

zařízení a investičních celků dodávaných na dlouhodobý dodavatelský úvěr. Průběh 

forfaitingu je podobný jako u faktoringu, dodavatel projedná s forfaiterem odkup 

pohledávek a uzavřou dohodu. Po realizaci dodávky forfaiter odkoupí od dodavatele 

pohledávku (nejčastěji směnka nebo dlužní úpis s dlouhodobou splatností). Jelikož je 

zde větší riziko, které vyplývá z dlouhodobosti obchodu, požaduje se ručení dalšího 

subjektu (např. banka). Dodavatel dostane zaplacenou příslušnou část z hodnoty 

pohledávky a inkaso jako u faktoringu. Vymáhání pohledávek zajišťuje forfaiter. [9] 

5.1.2.8 Operativní leasing 

U operativního leasingu je předmět pronajímán na určitou předem stanovenou dobu. 

Pokud by došlo ke zrušení pronájmu před vypršením pronajímací lhůty, nehrozí sankční 

postih. Po uplynutí nájemní smlouvy leasingová organizace předmět pronajímá dalšímu 

zájemci. 

5.1.2.9 Dotace 

Pod pojmem dotace se rozumí peněžitý dar nebo peněžitá úhrada. Dotace jsou 

poskytovány většinou státem a jsou nevratným zdrojem financování. Jsou používané 

státem k prosazení sociální a hospodářské politiky a používají se pro financování 

společensky prospěšných programů. Jsou vázány na spoluúčast firmy, to znamená, že 

část projektu hradí sama firma a po jeho skončení je firmě dotace doplacena. Pokud 

peněžitý dar nebo peněžitou částku poskytne soukromý subjekt, už se nejedná o dotaci 

ale o sponzorský dar.  
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Formy dotací: [9] 

 přímé dotace 

 nepřímé dotace 

 

Přímé dotace – přísun peněžních prostředků do podniku =>zvýšení příjmů podniku: [9] 

 cenové příplatky (intervence), zvyšují tržby podniku, používají se formou 

intervenčních cen u zemědělských výrobků 

 exportní prémie, vyrovnává vývozcům rozdíl mezi cenou na světových 

a domácích trzích 

 investiční dotace, cílem je podporovat aktivitu investorů. Je stanovena 

procentem z investičních nákladů dotovaných akcí nebo absolutní částkou 

 neinvestiční dotace, jsou přesně účelově stanovené 

 

Nepřímé dotace – znamenají snížení podnikových výdajů: [9] 

 daňová stupnice 

 daňové úlevy - snížení nebo odpuštění platby daně z příjmů (zvýhodnění se 

provede stanovením v částečném nebo úplném rozsahu odpočitatelných položek 

z daňového základu) 

 bezúročné půjčky a půjčky se sníženou úrokovou sazbou - ze státního rozpočtu 

nebo jiného rozpočtu se hradí úvěrujícím institucím rozdíl mezi normální výší 

úroků a zvýhodněnou výší úroků 

 státní záruka úvěrů – poskytuje se podnikům s málo výnosnými obory 

podnikání. K čerpání rozpočtových prostředků dochází až při uplatnění nároků 

věřitele na záruku úvěru 

 bezplatné poradenství a poskytování informací převážně malým a středním 

podnikům. Vytváření a bezplatné poskytování služeb informační infrastruktury 

(marketingová doporučení, know-how, apod.). 

 poskytování výhodných státních objednávek 



46 

 

5.2 Financování krátkodobými zdroji 

Krátkodobé zdroje jsou zdroje splatné do 1 roku. Ze zdrojového hlediska se ke 

krátkodobému financování používají pouze cizí zdroje – úvěrové, protože vlastní 

finanční zdroje se nesplácí, jsou trvalé. Z objektového hlediska jde o financování 

krátkodobého majetku, a tím se rozumí oběžný majetek. Spojením těchto dvou hledisek 

vyplívá, že krátkodobým financováním je financování oběžného majetku krátkodobými 

finančnímu zdroji. 

 

Druhy krátkodobých finančních zdrojů: [13] 

 obchodní úvěr 

 bankovní krátkodobé úvěry (kontokorentní, lombardní, eskortní, revolvingový, 

krátkodobá bankovní půjčka) 

5.2.1 Obchodní úvěr 

Je takový úvěr, který poskytuje dodavatel odběrateli. Odběratel zaplatí dodavateli za 

výrobky nebo služby až za určitou dobu. Platební podmínky jsou sjednány mezi 

dodavatelem (věřitelem) a odběratelem (dlužníkem) a představují dobu splatnosti faktur. 

 

Výhodou obchodního úvěru je, že podporuje odbyt a urychluje reprodukční proces. 

Odběratelům umožňuje nákup i přesto, že nemají dost likvidních prostředků na 

zaplacení a dodavatelé tak můžou realizovat odbyt, tedy prodávat výrobky, které by 

jinak bez poskytnutí obchodního úvěru nemohl prodat. Nevýhodou obchodního úvěru 

je, pokud je odběratel nesolventní, dochází k řetězové reakci i tím se i dodavatel stává 

nesolventním vůči svým dodavatelům. Dochází k tzv. druhotné platební neschopnosti. 

Proto je potřeba, aby každý podnik dbal na řízení svých pohledávek v oblasti objemu, 

doby splatnosti, včasného vymáhání nezaplacených pohledávek a prověření odběratele 

z hlediska důvěryhodnosti a solventnosti. [13] 
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Obchodní úvěr je významným zdrojem krytí oběžného majetku. Výše obchodního úvěru 

tvoří v podniku v podstatě malou část finančních zdrojů, a proto může být používán i na 

přírůstky oběžného majetku. Avšak pro financování dlouhodobého majetku není 

vhodný, protože by se mohl stát příčinou platební neschopnosti podniku a souvisejících 

finančních problémů. [13] 

 

Průměrná výše těchto závazků závisí na: [13] 

 denní výší těchto závazků za určité období (celkový objem dodávek za 

období/počet dnů daného období) 

 na průměrné době (průměrný počet dní) posun mezi vznikem těchto závazků 

a jejich úhradou tj. na průměrné době čerpání přijímaných obchodních úvěrů.  

 

Obchodní úvěr je poskytován bezúročně, proto se považuje za nejlevnější formu 

financování. 

5.2.2 Krátkodobé bankovní úvěry 

Jsou významným zdrojem pro financování oběžného majetku. Úvěry poskytují 

obchodní banky podnikatelům a doba splatnosti je do jednoho roku. Doba splatnosti 

a výše úvěrů souvisí s řízením oběžného majetku, pokud podnik má přiměřené množství 

oběžného majetku, potřebuje potřebné množství úvěrů. Krátkodobé úvěry banka 

poskytuje pouze do výše oběžného majetku. Pokud by poskytovala úvěry vyšší než je 

hodnota oběžného majetku, znamenalo by to, že se z krátkodobých úvěrů kryjí i stálá 

aktiva a to je z hlediska likvidity podniku nežádoucí. Krátkodobé úvěry jsou pro 

podniky lépe dostupné než investiční. Banky však i u krátkodobých úvěrů kladou důraz 

na prověření bonity podniků a podle toho se rozhodují, za jakých podmínek poskytnou 

úvěr. Výše úvěrů je závislá na právní formě podnikání.  Obecně platí, že nižší právní 

formy získávají úvěry obtížněji. Avšak banka neposkytuje vyšší úvěr, než jsou záruky 

poskytnuté podnikem. Bankovní úvěry oproti obchodním úvěrům vyžadují zajištění. Pro 

zajištění se používá dlouhodobý hmotný majetek, pohledávky, směnky nebo třetí 

osoba. [13] 
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Použití úvěrů: [13] 

 k přímé úhradě potřeb, např. zaplacení faktur 

 ke splacení dříve poskytnutých úvěrů 

 výnos úvěru se převede na běžný účet (zejména, kdy banka nepožaduje 

sledování účelovosti použití úvěru) 

 

Splácení krátkodobého úvěru může být postupné. Spolu se splátkami se platí i úrok 

z úvěru. Další způsob splácení úvěrů je zvláštní placení úroků. Úrok se platí v postupně 

v dohodnutém splátkovém kalendáři a splátka úvěru se zaplatí jednorázově. Splácet 

úvěr můžeme převodem z běžného na úvěrový účet, na kontokorentní účet, výnosy 

z jiného úvěru nebo kombinací. Úvěry můžeme splácet z tržeb, výnosů z jiného úvěru, 

půjček od nebankovních subjektů a dalšími disponibilními zdroji, jako je třeba zisk.  

 

Druhy krátkodobých úvěrů: [13] 

 kontokorentní úvěr 

 eskortní úvěr 

 negociační úvěr 

 revolvingový úvěr 

 lombardní úvěr 

 akceptační úvěr 

 krátkodobá bankovní půjčka 

5.2.2.1 Kontokorentní úvěr 

Je krátkodobý úvěr, vztahující se k běžnému účtu podniku. Je stanoven limit pro 

čerpání. Platby se platí z běžného účtu, pokud ale na běžném účtu peníze nejsou, dluhy 

se platí čerpáním úvěru. Až přijdou platby na účet od odběratelů, úvěr se splatí. 

Výhodou je, že kontokorentní úvěr je čerpán ve chvíli, kdy podnik nemá na svém účtu 

peníze a je čerpán jenom po dobu, dokud nemá zase vlastní prostředky. Nevýhodou 

těchto úvěrů je, že jsou dražší. Banka totiž nemá kontrolu, na co byl úvěr čerpán. Úroky 

se platí pouze z částky, která byla čerpána. 
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5.2.2.2 Eskortní úvěr 

Vzniká eskontem směnky tj. odkup směnky před dobou splatnosti od podniku bankou. 

Podnik za zboží získá od odběratele směnku s určitou dobou splatnosti, ale pro svoji 

činnost potřebuje hotovost, může požádat banku o eskont směnky. Banka směnku 

eskontuje s tím, že podniku vyplatí částku uvedenou na směnce sníženou o tzv. diskont. 

Diskont je úrok, který banka inkasuje za poskytnutí eskontního úvěru. Původní dlužník 

se stal dlužníkem vůči bance. V případě, pokud by směnku neproplatil, banka může 

žádat zaplacení směnky po podniku, který pořádal o eskont. Banka úvěruje odběratele 

prostřednictvím dodavatele. V praxi je tento úvěr využíván velkými podniky, jedná se 

o levný úvěr a málo rizikový pro banku. [13] 

5.2.2.3 Negociační úvěr 

Je modifikaci eskortního úvěru v oblasti zahraničního obchodu. Eskont směnky vývozce 

(věřitele) vystavených na dovozce (dlužníka). Eskontující bankou je tzv. negociační 

banka (banka dovozce nebo banka v jiné zemi). Dovozce zajišťuje eskont směnek 

vč. bankovního spojení a celé organizace, která je s touto operací spojena. [13] 

5.2.2.4 Revolvingový úvěr 

Poskytuje se jednorázově pro financování konkrétního předmětu. Splácená část úvěru 

může být čerpána opakovaně až do sjednané výše, proto se mu také říká otáčecí úvěr. Je 

označován jako střednědobý úvěr, protože konečná doba splatnosti úvěru je delší než 

jeden rok. 

5.2.2.5 Lombardní úvěr 

Krátkodobá půjčka zajištěna movitou věcí nebo právem, obvykle cennými papíry. Úvěr 

je vždy zajištěn. Poskytuje se začínajícím podnikatelům a je dána pevná částka, která je 

úročena po celou dobu dohodnuté splatnosti. Jak budou zdroje využity, záleží na 

podniku. Bývá dražší a v praxi se moc nepoužívá. [13] 

5.2.2.6 Akceptační úvěr 

Jedná se o zvláštní druh úvěru. Banka neposkytuje podniku přímo peněžní prostředky, 

ale akceptuje směnku, v níž se zaváže zaplatit za dlužníka ve lhůtě splatnosti. Banka 

přejímá závazek dlužníka. [13] 
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5.2.2.7 Krátkodobá bankovní půjčka 

Nejčastější vyskytující se bankovní úvěr. Je uzavírán podle předmětu úvěrování např. 

úvěr na zásoby, na oběžné prostředky, na pohledávky, na předchozí nedostatek 

finančních prostředků aj. Obvykle se čerpá jednorázově a také se jednorázově splácí. 

Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou různé, mohou se týkat účelovosti využití 

úvěrových zdrojů (neposkytují se na běžný účet), k zajištění úvěru, a také úrokové 

sazby. Úroková sazba se odvíjí od situace na trhu, ale ve srovnání s jinými typy úvěrů 

bývá nižší. [13] 

5.2.2.8 Riziko úvěru 

Pro podnik je přijetí úvěru rizikové zejména z hlediska schopnosti splácení úroků 

z úvěru a splácení vlastního úvěru. Při přijímání úvěru si podnik musí uvědomit, že 

platby musí proběhnout bez ohledu na hospodářské výsledky podniku. V opačném 

případě může banka podniku úvěr vypovědět a požadovat jeho okamžité splácení, 

případně může uplatnit své právo vyplývající z realizace zástavních instrumentů. 

Znamená to, že podnik, který přijme úvěr, musí věnovat pozornost řízení 

cash flow. [13] 

5.3 Zlaté pravidlo financování 

Dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek by měl 

být kryt z krátkodobých zdrojů. 
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6 POSOUZENÍ FIRMY Z POHLEDU FINANČNÍ 

ANALÝZY 

6.1 Co je finanční analýza 

Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční 

a ekonomické situace společnosti. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky 

podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. 

Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie, 

plánování peněžních příjmů a výdajů (peněžních toků) v různých časových horizontech. 

Závěry finanční analýzy slouží nejen pro strategické a taktické investiční a finanční 

rozhodování, ale i pro informování vlastníků, věřitelů a dalších zájemců. [18] 

 

Nejvýstižnější definice finanční analýzy říká: 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. [19] 

6.2 Metody finanční analýzy 

Při realizaci finanční analýzy se musí dbát na přiměřenost volby metod analýzy. Volba 

metody musí být učiněna s ohledem na: [19] 

 účelnost – musí odpovídat předem zadanému cíli. Hledat odpovědi na otázky 

pomocí jednoduchých prostředních analýz. Pro každou firmu jiná soustava 

ukazatelů nebo jedna metoda. Interpretace provedena citlivě s důrazem na 

možná rizika, která by z chybného použití analýzy plynuly. 

 nákladnost – potřeba času a kvalifikovaná práce. Tato práce nese určité náklady, 

které by měly být přiměřené návratnosti takto vynaložených nákladů, hloubku 

a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému ohodnocení rizik spojených 

s rozhodováním.  

 spolehlivost – kvalitnější využití dostupných dat 
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6.2.1 Metody elementární analýzy 

Finanční analýzy vychází z položek účetních výkazů, nebo z údajů od nich odvozených. 

Ve finanční analýze je důležité časové hledisko, proto se dělí veličiny na stavové 

(vztahují se k určitému časovému okamžiku – údaje z rozvahy) a tokové (vztahují se 

k určitému časovému intervalu – údaje z výkazu zisků a ztrát). 

Pro posuzování je důležitá i časová řada. Pokud časová řada posuzované firmy je krátká 

a zároveň dáme málo informací, ve výsledku může být více nepřesností. 

6.2.1.1 Standardní členění ukazatelů 

Standardní ukazatelé se člení: [19] 

 absolutní ukazatele – vycházejí z posuzovaných hodnot jednotlivých položek 

základních účetních výkazů 

 rozdílové ukazatele – vypočítají se jako rozdíl určité položky aktiv s určitou 

položkou pasiv (význam v oblasti řízení oběžných aktiv, i řízení likvidity) 

 poměrové ukazatele – nejpočetnější a nejvýznamnější skupina ukazatelů. 

Vypočtou se ze dvou položek z účetních výkazů. Hodnota vyjadřuje velikost 

ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli.  

6.2.1.2 Členění finančních ukazatelů 

Následující obrázek znázorňuje rozdělení ukazatelů. 

 

Obrázek 6-1: Členění finančních ukazatelů [19] 
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Extenzivní ukazatelé – informují o rozsahu, nebo objemu analyzované položky, jsou 

vyjádřeny v objemových jednotkách 

Patří sem: [19] 

 stavové veličiny – zachycují stav majetku a jeho zdroje krytí k určitému 

časovému okamžiku  

 rozdílové ukazatele – rozdíl stavu skupin aktiv nebo pasiv vztažených k danému 

okamžiku 

 tokové ukazatele – informují o změně extenzivních ukazatelů, ke kterým došlo 

za určitou dobu.  

 

Intenzivní ukazatelé – přinášejí informace o míře využívání zdrojů  

Patří sem: [19] 

 stejnorodé ukazatele – poměry extenzivních ukazatelů vyjádřených ve stejných 

jednotkách.  Dále se dělí na procentní ukazatele (v procentech vyjadřují 

poměrnou změnu extenzivního ukazatele poměřovanou jiným extenzivním 

ukazatelem) a vztahové ukazatele (poměry dvou stavových ukazatelů vztažených 

ke stejnému časovému okamžiku). 

 různorodé ukazatele – poměr dvou ukazatelů vyjádřený v různých jednotkách 
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6.2.1.3 Elementární metody  

Elementární metody můžeme členit do skupin, avšak jako celek znamenají celkový 

finanční rozbor hospodaření podniku. 

 

 

Obrázek 6-2: Elementární metody finanční analýzy [19] 

Postupně rozebrané elementární metody: [19] 

 analýza stavových ukazatelů 

o horizontální analýza – zabývá se časovými změnami absolutních 

ukazatelů. Nutnost tvořit dostatečně dlouhé časové řady. 

o vertikální analýza – zabývá se vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. 

Souměří jednotlivých položek účetních výkazů k celkové sumě aktiv 

či pasiv. 
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 analýza rozdílových a tokových ukazatelů – zabývá se analýzou základních 

účetních výkazů, které mají i tokové položky. 

o analýza fondů – využití rozdílových ukazatelů, zaměřena na čistý 

pracovní kapitál. 

o analýza cash flow – vyjádření a poměření vnitřní síly podniku 

(z přebytků z hospodářské činnosti financovat důležité potřeby – úhrada 

závazků,…) 

 přímá analýza intenzivních ukazatelů – nejpoužívanější 

o ukazatel rentability (výnosnosti) – poměřování zisku s jinými veličinami 

pro zhodnocení úspěšnosti podniku. Vyjádření míry zisku, který je 

hlavním kritériem alokace kapitálu. 

o ukazatel aktivity – efektivnost podnikatelské činnosti, využití zdrojů 

podle rychlosti obratu vybraných položek rozvahy 

o ukazatel zadluženosti – posouzení finanční struktury z dlouhodobého 

hlediska. Výše rizik při určité struktuře vlastních a cizích zdrojů. Slouží 

jako míra schopnosti firmy znásobit zisky využitím vlastního kapitálu. 

o ukazatel likvidity – schopnost splácet krátkodobé závazky. Trvalá 

platební schopnost je předpokladem pro úspěch a existenci podniku. 

o ukazatele kapitálového trhu – hodnocení činnosti z hlediska zájmů 

současných a budoucích akcionářů. Základní informace je tržní cena 

akcie. 

 analýza soustav ukazatelů – metody, využívající výše uvedené postupy a jejich 

kombinace. Sestavení jednoduchého modelu, který zobrazuje vzájemné vazby. 

o pyramidové rozklady – znázorňuje postupné rozšiřování dílčích 

ukazatelů na podrobnější rozklady. 

o Du Pontův rozklad – odvozování ziskové marže a obratu celkových aktiv  
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6.2.1.4 Poměrové ukazatele 

Následující obrázek znárodňuje rozdělení ukazatelů 

 

 Obrázek 6-3: Členění poměrových ukazatelů [19] 

Vzorce jsou uvedeny pouze u vybraných poměrových ukazatelů. 

Vybrané poměrové ukazatele: [19] 

 ukazatele likvidity – likvidita je schopnost podniku uhradit včas své závazky 

 okamžitá:  
pohotovostní platební prostředky 

dluhy s okamžitou platností 

 (6-1) 

Likvidita 1. stupně. Vstupují nejlikvidnější položky z rozvahy. Pohotovostní platební 

prostředky jdou peníze na běžném účtu, jiných účtech, v pokladně, obchodovatelné 

cenné papíry => tedy finanční majetek. Dluhy s okamžitou platností jsou bankovní 

úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Doporučovaná hodnota 0,9 – 1,1; v ČR dolní 

hranice snížena na 0,6; metodika ministerstva průmyslu a obchodu uvádí snížení dolní 

meze až na 0,2.  

 

 

 (6-2)  

Likvidita 2. stupně. Poměr čitatele a jmenovatele by měl být stejný, tedy 1:1 až 1,5:1. 

Pokud by byl poměr 1:1, podnik je schopen se vyrovnat se svými závazky bez prodeje 

pohotová:  
(oběžná aktiva – zásoby) 

krátkodobé dluhy 
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zásob. Větší objem oběžných aktiv v podobě pohotovostních prostředků podniku přináší 

pouze malý úrok, nebo žádný.  

 

 

 

 (6-3) 

Likvidita 3. stupně.  Ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky, 

nebo kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. 

Zda by byl podnik schopen uspokojit věřitele, pokud by veškerá oběžná aktiva přeměnil 

na hotovost v daném okamžiku. Čím vyšší hodnota, tím lepší platební schopnost 

podniku. Doporučované hodnoty jsou v rozmezí 1,5 – 2,5.  

 

 ukazatele rentability – rentabilita, je výnosnost vloženého kapitálu. Schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 

Slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Obecně je vyjádření 

rentability poměr zisku k vloženému kapitálu.  

 ukazatele zadluženosti – firma pro financování aktiv používá cizí zdroje. 

 

věřitelské riziko: 
cizí kapitál 

celková aktiva 

  (6-4) 

Základním ukazatelem je věřitelské riziko, které vyjadřuje celkovou zadluženost. Platí, 

že čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko věřitelů. Nutno ale posuzovat v souvislosti 

s celkovou výnosností podniku a strukturou cizího kapitálu.  

 

Equity ratio: 
vlastní kapitál 

celková aktiva 

 (6-5) 

Equity ratio neboli samofinancování, je doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského 

rizika. Aktiva společnosti financována z peněz akcionářů. Nejdůležitější poměrový 

ukazatel zadluženosti pro celkové hodnocení finanční situace, avšak je i důležitá 

návaznost na ukazatele rentability.  

běžná:  
oběžná aktiva 

krátkodobé dluhy 
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 ukazatele aktivity – měří schopnost firmy využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích 

aktiv a pasiv. Nejčastější ukazatelé jsou obratovost celkových aktiv, zásob… . 

 ukazatele tržní hodnoty – využívá se tržních hodnot. Důležité pro investory 

a potenciální investory z hlediska hodnocení návratnosti investovaných 

prostředků. Nejdůležitější ukazatelé jsou účetní hodnota akcie, čistý zisk na 

akcii … . 
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7 DAŇOVÝ DOPAD 

7.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně. Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů 

do státního rozpočtu. Všichni tuto daň musí platit, je nazývána i jako Univerzální daň. 

Pokud je dodavatel registrován jako plátce, musí odvést určitou částku z uskutečněného 

obchodu, pokud je obchod předmětem daně. Naproti tomu odběratel může za určitých 

podmínek zažádat o vrácení daně, která byla dodavateli (plátci) zaplacena. 

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z přidané 

hodnoty. Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených 

tímto zákonem. [14] 

 

Předmět daně: [14] 

 dodání zboží, převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem 

plnění v tuzemsku 

 pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné 

v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti 

nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za 

úplatu osobou nepovinnou k dani 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu mimo pořízení dopravního 

prostředku, nebo zboží, které podléhá spotřební dani. 

 

Územní působností je tuzemsko, tedy území ČR. Území Evropské unie, které je 

stanoveno právním předpisem. A třetí země, což jsou země mimo území Evropského 

společenství. Toto rozdělení je pouze základní. Podrobnější rozdělení územní 

působnosti je v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. [15] 
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Osoba, která je povinna platit daň je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje 

samostatně ekonomické činnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Ekonomickou činnost 

chápeme jako soustavnou činnost výrobců, obchodníků a osob, které poskytují služby 

a dále při opakovaném využívání hmotného, a nehmotného majetku k dosažení přijmu. 

Osoba je osvobozena od daně tehdy, pokud roční obrat nepřesáhne 1 mil. Kč za 12 po 

sobě jdoucích měsíců. Pokud je obrat větší než 1 mil. Kč, osoba se stává plátcem 

od prvního dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl obrat překročen.   

 

Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní 

město Praha a jeho městské části a PO založené nebo zřízené zvláštním právním 

předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působnosti 

v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za 

výkon těchto působností vybírají úplatu. [14] 

 

Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění nebo po přijetí úplaty. Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu 

uvádějí v české měně. [14] 

Za správnost dokladů odpovídá plátce. Ten je také povinen uchovávat veškeré daňové 

doklady minimálně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém proběhlo zdanitelně 

plnění. Doklady, které jsou v listinné formě, mohou být převedeny a uchovávány pouze 

tehdy, pokud nebude narušena jejich věrohodnost.  

Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, 

souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, opravný daňový 

doklad. Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí 

o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, 

nebo i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň 

zaplacena. Daňovým dokladem při vývozu zboží je písemné rozhodnutí celního orgánu 

o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území 

Evropského společenství, nebo písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do 

svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. [14] 
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Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. 

Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka 

přijaté platby snížená o daň. [14] 

Základ daně také zahrnuje cla, dávky nebo poplatky, spotřební daň, daň z elektřiny, daň 

ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv, vedlejší výdaje 

(náklady na balení, přepravu, pojištění a provize). Základem daně při dovozu zboží je 

vyměření cla, náklady na dovoz a vedlejší náklady a spotřební daně.  

 

Česká republika má dvě sazby daně, základní ve výší 20% a sníženou ve výši 10%. 

V roce 2012 se sazba snížené daně zvýšila na 14%. Zboží, služeb, převodu nemovitostí 

je dána základní sazba, pokud zákon nestanoví jinak. Snížení sazba je dána u dovozu 

uměleckých děl, sběratelských předmětů, starožitností. 

 

Zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce v předcházejícím 

kalendářním roce nedosáhl 10 mil. Kč. Když obrat plátce přesáhl v předcházejícím roce 

10 mil. Kč je zdaňovací období kalendářní měsíc. Pokud plátce má čtvrtletní zdaňovací 

období a jeho obrat je alespoň 2 mil. Kč, může si zvolit i měsíční zdaňovací období, 

musí však tuto skutečnost nahlásit správci daně do 31. ledna příslušného roku. Pokud 

plátce nemá v tuzemsku sídlo své firmy, provozovnu ani místo podnikání, jeho 

zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí. 

 

Plátce musí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na 

tiskopisu, který je předepsán Ministerstvem financí, i když nevznikla daňová povinnost. 

Ve lhůtě, pro podání daňového přiznání, je daňová povinnost splatná. U daně, která se 

vyměřuje u dovezeného zboží, je splatnost daně stanovena celními předpisy. 
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7.2 Daň z příjmu právnických osob 

Daň z příjmu právnických osob řadíme mezi daně přímé. Poplatníky nejsou fyzické 

osoby a organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. Mezi 

nejdůležitější poplatníky patří a.s., družstva, a spol. s r.o. . Osvobozeni od daně jsou 

veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, která jsou zřízená podle zvláštního 

právního předpisu, dále je od daně osvobozena i ústřední banka České republiky. 

Poplatníci, kteří nemají své sídlo nebo vedení na území ČR, mají daňovou povinnost 

jenom pro příjmy ze zdrojů, které mají na území ČR. 

 

Zdaňovací období je kalendářní rok, hospodářský rok, účetní období (když účetní 

období je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců). 

 

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) ze všech činností a z nakládání s veškerým 

majetkem.  Předmětem daně nejdou příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního 

zákona, zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového 

práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů. [14] 

 

Osvobození od daně je podrobně uvedeno v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

v § 19. 

 

Mezi položky, které si můžeme odečíst od základu daně, jsou hodnoty darů poskytnuté 

obcím, krajům, organizačním složkám, právnickým osobám, které sídlí na území ČR 

i osobám, kteří pořádají veřejné sbírky podle zvláštního zákona (na financování vědy 

a vzdělání, k výzkumným a vývojovým účelům, kultury, školství a policii) na 

charitativní účely, sociální účely, humanitární aj. Dar lze nejvýše odečíst do částky 

nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám 

vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota darů činí alespoň 2 000 Kč. 

U darovaného majetku je hodnota daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo 

hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. 

V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně, V případě poskytnutí daru vysokým 

školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit o dalších 5%. [14] 
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Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je 

vykázána daňová ztráta. [14] 

 

Sazba daně činí 19%. 5 – ti % sazba daně je u investičních fondů, podílových fondů, 

penzijních fondů, u institucí penzijního připojištění a zahraničních fondů. 15 - ti % 

sazba daně se vztahuje na samostatný základ daně. Pro stanovení daně se použije sazba 

daně podle předchozích odstavců účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo 

období, za něž je podáváno daňové přiznání. [14] 
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8 POSOUZENÍ FIRMY A DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

8.1 Profil společnosti 

Společnost GEO-ING Jihlava spol. s r.o. vznikla v roce 1992 sloučením podniku 

Geoindustria Praha. Nyní je soukromou společností. Společnost má uplatnění ve všech 

oborech stavební činnosti. V tradičních oblastech je to zejména zakládání a statika 

budov, obnova památek, sanace historických objektů. Klasická stavební výroba narůstá 

také a to včetně staveb na klíč. 

Společnost patří mezi středně velké firmy na stavebním trhu. V roce 2009 měla kolem 

180 vlastních pracovníků a mnoho subdodavatelů ve stavební výrobě. Podnik má 

širokou materiálně technickou základnu a díky dlouholetým zkušenostem techniků a 

dělníků, je podnik pro objednatele zárukou kvality prováděných prací a dodržováním 

pracovních závazků. 

Firma používá materiály a technologie jak z tuzemska, tak i ze zahraničí, které jsou 

ověřené a splňují normy ČSN a normy s nimi související. Samozřejmostí v dnešní době 

je i zajištění požadavků na ekologii. Pokud objednavatel vyžaduje práce, které nejsou 

součástí naší běžné činnosti, zajistí tyto práce a dodávky prací u jiných renomovaných 

firem, se kterými spolupracuje. [16] 

8.2 Registrovaný předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání je: [16] 

 projektová činnost ve výstavbě 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 geologické práce, geologické práce v oblasti hydrogeologie, inženýrské 

geologie, sanační geologie, ložiskové geologie a zkoumání geologické stavby 

 zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť 

 zajišťování starých důlních děl 

 práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) 

 vrtání vrtů s délkou nad 30 m 

 podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů 
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 zednictví 

 zámečnictví, nástrojařství, kovoobráběčství 

 pokrývačství, tesařství 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské 

geologie 

 projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie – 

ochrana podzemních vod a v oboru ložiskové geologie rudních a nerudních 

ložisek 

 provádění trhacích prací 

 studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem 

 montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 

 silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní, mezinárodní) 

 opravy silničních vozidel 

 klempířství a opravy karoserií 

 topenářství 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 příprava a vypracování technických návrhů 

 oprávnění k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou 

činnost v rozsahu podle § 2 - zák. č. 61/1988 Sb. písm. b), c), d), e) g) 

 oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů 

a zařízení pro činnost prováděnou hornických způsobem v rozsahu 

podle § 3-zák. č. 61/1988 Sb. písm. c), f), i)  
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8.3 Spektrum činností firmy  

Dělení činností firmy: [16] 

8.3.1.1 Provádění prací speciálního zakládání 

 injektážní vrty, injektáže, vodní tlakové zkoušky 

 skalní a zemní kotvy, svorníky 

 maloprofilové a velkoprofilové vrty, výstroj 

 zajišťování stavebních jam 

8.3.1.2 Vrtané práce 

 geologický průzkum 

 inženýrsko – geologický průzkum 

 hydrogeologický průzkum 

8.3.1.3 Stavební práce 

 sanační práce 

 rekonstrukce stávajících objektů 

 rekonstrukce památkových objektů 

 rekonstrukce hradebních zdí 

 stříkané betony 

 práce prováděné hornickým způsobem 

 novostavby, dokončovací a přidružené práce 

 výstavba objektů pozemního stavitelství 

 průmyslové stavby 

 občanské stavby 

 výstavba obytných domů 

 statické zajištění budov 

 injektáž, zpevňování kleneb, spínání budov 

 betonářské práce  
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8.4 Organizační schéma společnosti 

Organizační struktura je ke dni 31. 12. 2009. 

 

Obrázek 8-1: Organizační schéma společnosti [16] 
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8.5 Struktura pracovních sil 

  VZDĚLÁNÍ DOBA PRAXE 

  
základní Vyučen 

Střední 
škola 

Vysoká 
škola 

Celkem Praxe 
U naší 

společnosti   

Technici 1 2 46 11 60 21 let 16 let 

Dělníci - HSV 5 47 10 - 62 26 let 15 let 

Dělníci - PSV 3 29 5 - 37 19 let 13 let 

Ostatní- POP - 2 - - 2 33 let  9 let 

Celkem 9 80 61 11 161 KE DNI 31. 12. 2009 

Tabulka 8-1: Personální rozdělení firmy [16] 

8.6 Dlouhodobý hmotný majetek společnosti 

Dlouhodobý majetek je takový majetek, jehož pořizovací cena je vyšší jak 40 000 Kč 

a ve společnosti musí být tento majetek déle než jeden rok. 

8.6.1 Třídění hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se dělí do 6 odpisových skupin. Naše firma má však 

takový majetek, který se dá zařadit do prvních pěti skupin. 

8.6.1.1 První odpisová skupina 

 doba odepisování: 3 roky 

 patří sem: např. kancelářské a školní potřeby plastové; ruční mechanizované 

nářadí a nástroje; ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby); 

kancelářské stroje a počítače, elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po 

vedení včetně faxů 

 naše firma: počítač, kreslící stoj plotr, tiskárna, kopírovací stoj 

8.6.1.2 Druhá odpisová skupina 

 doba odepisování: 5 let 

 patří sem: např. koberce a ostatní textilní podlahové krytiny; prefabrikované 

buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo 

technologickým zařízením; jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví); 
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transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů; obráběcí a tvářecí stroje; 

stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními nerostnými hmotami 

a produkty; stroje na tvarování odlévacích forem z písku, přesné váhy, kreslicí 

a rýsovací přístroje a nástroje pro měření délky; motorová vozidla pro přepravu 

deseti a více osob; motorová vozidla pro nákladní dopravu; terénní vyklápěcí 

vozy (dampry); jeřábové automobily; přívěsy, návěsy, kontejnery; ostatní 

příslušenství pro motorová vozidla; vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené 

zdvihacím a manipulačním zařízením a malé tahače; konstrukce pro lešení 

a bednění; dvoustopá motorová vozidla osobní 

 naše firma: vrtná souprava Soilmec, Soilmec R-12E/DH 641, kolový nakladač 

Liebherr, nákladní auta, osobní auta, maringotky, vysokozdvižný vozík  

8.6.1.3 Třetí odpisová skupina 

 doba odepisování: 10 let 

 patří sem: např. prefabrikované prostorové buňky z betonu; kovové 

prefabrikované stavebnicové části a celky; ocelové konstrukce stožárů, sloupů 

a pilířů; vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory; kladky, 

kladkostroje a podobná zdvihací zařízení; navíjecí zařízení, rumpály a bubnová 

zdvihadla včetně speciálně vyrobených pro práci pod zemí; jeřáby, mobilní 

zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky 

a jeřábové vozíky; výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky; 

pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemisťování zboží 

a materiálů; ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení 

 naše firma: kompresor Atlas Copco, mostový jeřáb Vudut, hydraulický 

zvedák HZ 10ZC, montážní vysokozdvižná plošina, nákladní výtah 

8.6.1.4 Čtvrtá odpisová skupina 

 doba odepisování: 20 let 

 patří sem: např. vedení místní a dálková trubní, elektrická a telekomunikační, 

 naše firma: kanalizace VC vodovodní přípojka  
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8.6.1.5 Pátá odpisová skupina 

 doba odepisování: 30 let 

 patří sem: např. budovy; dálnice, silnice, místní a účelové komunikace; byty 

a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem; 

objekty úpravy surovin; objekty výroby stavebních hmot, 

 naše firma: administrativní budova Jihlava, střed. geochemie Jihlava, výrobní 

hala Jihlava, dílna-auto+strojní 

 

Ve výpisu jsou uvedeny pouze vybrané položky. Celkový soupis hmotného majetku je 

uveden v příloze A – Účetní stav a soupis hmotného majetku za období 2011/09. 

8.6.2 Účetní stav majetku 

Účetní stav majetku podniku je k období 09/2011. 

 
    
                 

pořizovací 
cena (Kč) 

Oprávky (Kč) 
zůstatková 
cena (Kč) 

měsíční 
odpis 
(Kč) 

Oprávky (Kč) 
zůstatková 

hodnota 
(Kč) 

DHM 
(odpisová 
skupina) 

1 920 800 919 878 922 922 920 800 0 

2 118 937 838 105 340 240 13 597 598 394 013 105 734 253 13 203 585 

3 13 344 719 11 655 048 1 689 671 21 649 11 676 697 1 668 022 

4 37 292 37 292 0 0 37 292 0 

5 22 201 524 16 440 917 5 760 607 53 274 16 494 191 5 707 333 

DNM         
(ze sk.1) 

272 670 257 910 14 760 3 695 261 605 11 065 

pozemky, 
porosty 

1 293 771 0 1 293 771 0 0 1 293 771 

drobný hm. 
majetek 

4 101 046 4 087 110 13 936 6 555 4 093 665 7 381 

celkem za 
podnik 

161 109 660 138 738 395 22 371 265 480 108 139 218 503 21 891 157 

Tabulka 8-2: Účetní stav majetku za období 2011/09  

Tabulka je převzata z přílohy A - Účetní stav a soupis hmotného majetku za období 

2011/09. 

 



71 

 

8.7 Výběr dlouhodobého hmotného majetku s porovnáním 

Pro posouzení financování dlouhodobého hmotného majetku jsem si vybrala 

osobonákladní výtah. Firma má v majetku výtah, ale už je plně odepsaný a zastaralý. 

Jedná se o osobonákladní  sloupový výtah GEDA 500 Z/ZP. Má prostornou nákladní 

plošinu s nosností 500 kg pro přeprava osob nebo 850 kg pro přeprava nákladu. Vejdou 

se sem dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, stejně jako možnost upevnění 

neskladných materiálů. Na výběr je ze tří variant podle výšky. A další tři varianty nabízí 

transportní klece.  

Výtah bude sloužit firmě při rekonstrukcích např. půdních vestaveb. 

Pro naše účely jsem vybrala výtah s výškou 24 m a transportní klec variantu A. 

8.7.1 Cena a popis vybraného majetku 

Popis Cena  Ks 12 m 24 m 51 m 

GEDA 500 Z/ZP 340 838 Kč 1 340 838 Kč 340 838 Kč 340 838 Kč 

Plošina "A" 
1,6x1,4x1,1/1,8 m 

178 483 Kč 1 178 483 Kč 178 483 Kč 178 483 Kč 

kabelový zásobník 25 m 62 174 Kč 1 62 174 Kč 62 174 Kč 

 
kabelový zásobník 50 m 75 694 Kč 1 

 
  75 694 Kč 

Ocelový stožár 14 408 Kč 

7 100 856 Kč   

 15 

 
216 120 Kč 

 33 
  

475 464 Kč 

Kotevní sada 10 214 Kč 

2 20 428 Kč 
  4 

 
40 856 Kč 

 8 

  
81 712 Kč 

Vedení vlečeného 
kabelu 

3 118 Kč 

1 3 118 Kč 
  3 

 
9 354 Kč 

 8 

  
24 944 Kč 

CELKEM BEZ DPH 705 897 Kč 847 825 Kč 1 177 135 Kč 

CELKEM S DPH 847 076 Kč 1 017 390 Kč 1 412 562 Kč 

Tabulka 8-3: Cena výtahu [17] 
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Obrázek 8-2: Výtah a druhy transportních klecí [17] 

8.8 Posouzení firmy 

Firmu posoudíme z hlediska její likvidity a zadluženosti. 

LIKVIDITA A ZADLUŽENOST: 

 
2007 

    

      
okamžitá:  

finanční majetek 
= 

22 358 
= 0,24 

krátkodobé  závazky 95 040 

      
pohotová: 

oběžná aktiva-zásoby 
= 

136 196 
= 1,26 

krátkodobé  závazky 108 432 

      
běžná: 

oběžná aktiva 
= 

156 799 
= 1,41 

krátkodobé  závazky 95 040 

      
věřitelské riziko: 

cizí kapitál 
= 

119 900 
= 0,60 

celková aktiva 200 387 

      
Equity ratio : 

vlastní kapitál 
= 

80500 
= 0,40 

celková aktiva 200387 

 
 

 
 

  
pracovní kapitál oběžná aktiva-krátkodobé závazky = 156 799-95 040 = 61 759 Kč 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  



73 

 

 

 
2008 

    

      
okamžitá:  

finanční majetek 
= 

9 217 
= 0,09 

krátkodobé  závazky 108 432 

      
pohotová: 

oběžná aktiva-zásoby 
= 

158 680 
= 1,46 

krátkodobé  závazky 108 432 

      
běžná: 

oběžná aktiva 
= 

203 891 
= 1,24 

krátkodobé  závazky 108 432 

      
věřitelské riziko: 

cizí kapitál 
= 

154 651 
= 0,62 

celková aktiva 247 774 

      
Equity ratio : 

vlastní kapitál 
= 

93123 
= 0,38 

celková aktiva 247774 

 
 

 
 

  

pracovní kapitál 
oběžná aktiva-krátkodobé závazky 

= 
203 891-108 

432 
= 95 465 Kč 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
2009 

    

      
okamžitá:  

finanční majetek 
= 

3 427 
= 0,04 

krátkodobé  závazky 93 987 

      
pohotová: 

oběžná aktiva-zásoby 
= 

136 048 
= 1,45 

krátkodobé  závazky 93 987 

      
běžná: 

oběžná aktiva 
= 

167 825 
= 1,43 

krátkodobé  závazky 93 987 

      
věřitelské riziko: 

cizí kapitál 
= 

110 030 
= 0,54 

celková aktiva 204 204 

      
Equity ratio : 

vlastní kapitál 
= 

94174 
= 0,46 

celková aktiva 204204 

 
 

 
 

  
pracovní kapitál oběžná aktiva-krátkodobé závazky = 167 825-93 987 = 73 838 Kč 
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2010 

    

      
okamžitá:  

finanční majetek 
= 

5 706 
= 0,05 

krátkodobé  závazky 107 627 

      
pohotová: 

oběžná aktiva-zásoby 
= 

134 825 
= 1,25 

krátkodobé  závazky 107 627 

      
běžná: 

oběžná aktiva 
= 

162 970 
= 1,25 

krátkodobé  závazky 107 627 

      
věřitelské riziko: 

cizí kapitál 
= 

137 074 
= 0,72 

celková aktiva 191 494 

      
Equity ratio : 

vlastní kapitál 
= 

54420 
= 0,28 

celková aktiva 191494 

 
 

 
 

  
pracovní kapitál: oběžná aktiva-krátkodobé závazky = 162 970-107627 = 55 343 Kč 

 

Z výpočtů likvidit je patrné, že firma v roce 2007 na tom byla dobře.  

V dalších letech měla méně finančního majetku. Je to proto, že firma má své prostředky 

v pohledávkách. Je však solventní.  

Zadluženost i likvidity firmy jsou v roce 2010 nejvyšší ze všech čtyř posuzovaných let. 

Nejlépe je, když je zadluženost 50:50 popřípadě 40:60 ve vztahu vlastního kapitálu 

k cizímu. 

 

  rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 doporučené hodnoty 

okamžitá 0,24 0,09 0,04 0,05 0,2 - 1,1 

pohotová 1,26 1,46 1,45 1,25 

 běžná 1,41 1,24 1,43 1,25 1,5 - 2,5 

věřitelské riziko 0,60 0,62 0,54 0,72 

 Equity ratio 0,40 0,38 0,46 0,28   

pracovní kapitál 61 759 Kč 95 465 Kč 73 838 Kč 55 343 Kč   

 Tabulka 8-4: Souhrnná tabulka posouzení firmy 

Na základě provedeného finančního posouzení firmy je zřejmé, že nákup dlouhodobého 

majetku bude spoje s financováním cizích zdrojů. 
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9 POSOUZENÍ VYBRANÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 

9.1 Druhy financování 

Finanční trh v dnešní době nabízí mnoho produktů, jak bankovních tak nebankovních, 

pro financování dlouhodobého hmotného majetku. Pro jednodušší posouzení 

nejvhodnějšího druhu financování jsem si vybrala tyto 4 druhy: 

Využití cizích zdrojů: 

 leasing 

 úvěr 

Využití vlastních zdrojů: 

 pronájem 

9.2 Finanční leasing 

Leasing je založen na dlouhodobém pronájmu dlouhodobého hmotného majetku 

leasingovou společností a po uplynutí doby majetek přechází do vlastnictví firmy. Aby 

nájemné mohlo být daňově uznatelné, musí být dodržena minimální doba pronájmu. Pro 

třetí odpisovou skupiny, kam řadíme náš osobonákladní výtah, je minimální doba trvání 

leasingu 10 let. Firma může splatit leasingové splátky dříve, ale zůstatková cena se 

doplatí nejdříve po deseti letech. 

9.2.1 Podmínky uznání leasingových splátek do nákladů 

U finančního leasingu s následnou koupí najaté věci, kterou můžeme podle zákona o 

dani z příjmu odepisovat, můžeme zahrnout nájemné do nákladů, pokud splníme 

podmínky podle §24 odst. 4 zákona o dani z příjmu. 

 

 a) doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu 

odpisování uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného 

v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu 

zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. 

Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu 

způsobilém obvyklému užívání.[14] 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par30
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos3.aspx
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V našem případě nám leasingová firma poskytla leasing na 5 let a v dalších pěti 

letech je stále vlastníkem majetku leasingová firma a pouze se čeká na 

doběhnutí leasingu. 

 b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a 

nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než 

zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, ketou by 

předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) 

tohoto zákona k datu prodeje. [14] 

Převod práv se předpokládá v budoucnu. Pokud by leasingová společnost 

odepisovala rovnoměrně osobonákladní výtah ze vstupní ceny, odepsala by ho 

podle § 31 zákona o dani z příjmu v roce 2019. 

Je potřeba dodržovat časové rozlišení nákladů. Za dané období zahrnout pouze 

tu část výdajů, která do daného období patří. Jelikož předpokládáme užívání 

osobonákladního výtahu v dubnu v roce 2010, k odprodeji by došlo v březnu 

roku 2020.  

 c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého 

obchodního majetku. [14] 

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování § 31 již odepsána 

ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). [14] 

Firma splňuje výše uvedené podmínky. Může tedy leasingové splátky zahrnout do 

daňově uznatelných nákladů (výdajů). 

9.2.2 Doklady pro uzavření leasingové smlouvy 

Leasingová společnost, při žádání o leasing, požaduje tyto dokumenty: 

 platný občanský průkaz 

 účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) 

 stav a výpis z bankovního účtu 

 daňové přiznání za poslední zdaňovací období 

 výpis z obchodního rejstříku 

 kopie dokladu o přidělení DIČ 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par31
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9.2.3 Výpočet leasingu 

Pro výpočet leasingové splátky na dlouhodobý hmotný majetek potřebujeme znát cenu 

majetku a výši akontace. Majetek budeme pořizovat v dubnu v roce 2010. 

Vstupní údaje: 

cena 1 017 390,00 Kč 

cena bez DPH 847 825,00 Kč 

DPH 169 565,00 Kč 

akontace 20%  203 478,00 Kč 

akontace bez DPH 169 565,00 Kč 

 

Výpočet leasingové splátky při 20% akontaci: 

  EUROLEASING 

akontace 20% 

doba leasingu 60 měsíců 

koeficient navýšení 29,85% 

výše leasingu 813 912,00 Kč 

leasingová splátka 18 437,00 Kč 

základ pro DPH 15 364,17 Kč 

DPH 3 072,83 Kč 

odkupní cena bez DPH 1 000,00 Kč 

odkupní cena s DPH 1 200,00 Kč 

poplatek za uzavření 8 478,00 Kč 

poplatek s DPH 10 174,00 Kč 

leasingová cena 1 310 898,00 Kč 

celková cena 1 321 072,00 Kč 

 

Pořizovací cena osobonákladního výtahu je 1 017 390 Kč.  

Při 20% akontaci, kterou by firma vložila, by výše leasingu činila 813 912 Kč. 

Vypočítaná měsíční splátka tedy je 18 437 Kč.  

Celková cena s navýšením a poplatkem tedy činí 1 312 072 Kč. 

Přeplacení je 496 986 Kč. 
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Vstupní údaje: 

cena 1 017 390,00 Kč 

cena bez DPH 847 825,00 Kč 

DPH 169 565,00 Kč 

akontace 30% 305 217,00 Kč 

akontace bez DPH 254 347,50 Kč 

 

Výpočet leasingové splátky při 30% akontaci: 

  EUROLEASING 

akontace 30% 

doba leasingu 60 měsíců 

koeficient navýšení 27,21% 

výše leasingu 712 173,00 Kč 

leasingová splátka 16 293,00 Kč 

základ pro DPH 13 577,00 Kč 

DPH 2 716,00 Kč 

odkupní cena bez DPH 1 000,00 Kč 

odkupní cena s DPH 1 200,00 Kč 

poplatek za uzavření 8 478,00 Kč 

poplatek s DPH 10 174,00 Kč 

leasingová cena 1 283 997,00 Kč 

celková cena 1 294 171,00 Kč 

 

Pořizovací cena osobonákladního výtahu je 1 017 390 Kč.  

Při 20% akontaci, kterou by firma vložila, by výše leasingu činila 712 173 Kč. 

Vypočítaná měsíční splátka tedy je 16 293 Kč.  

Celková cena s navýšením a poplatkem tedy činí 1 294 171 Kč. 

Přeplacení je 571 824 Kč. 

9.2.4 Peněžní toky a daňově uznatelné náklady 

Do peněžních toků započítáváme - akontaci, leasingovou splátku, poplatek za uzavření 

smlouvy a kupní cenu na konci leasingu. 

Do daňově uznatelných nákladů započítáváme – poměrnou část akontace, leasingovou 

splátku, poplatek za uzavření smlouvy a kupní cenu na konci leasingu. 
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9.2.4.1 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2010 při 20% 

akontaci a 30% akontaci.  

rok 2010 

EUROLEASING akontace 20 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

duben 193 407,17 Kč 38 681,83 Kč 26 668,25 Kč 

květen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červenec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

srpen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

září 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

říjen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

listopad 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

prosinec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

  316 320,50 Kč 63 264,50 Kč 172 190,25 Kč 

celkem 379 585,00 Kč 172 190,25 Kč 

Tabulka 9-1: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2010 

při 20% akontaci 

rok 2010 

EUROLEASING akontace 30 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

duben 276 402,50 Kč 55 281,50 Kč 26 294,13 Kč 

květen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červenec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

srpen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

září 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

říjen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

listopad 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

prosinec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

  385 018,50 Kč 77 009,50 Kč 168 823,13 Kč 

celkem  462 028,00 Kč 168 823,13 Kč 

Tabulka 9-2: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2010 

při 30% akontaci 
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Graf 1: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2010  

Z grafu vyplývá, že při 30% akontaci zaplatíme více, ale daňově uznatelné náklady jsou 

porovnatelné s akontací ve výši 20%. 

Z toho tedy vyplývá, že je lepší vložit na začátku pouze 20% akontaci, pokud firma 

nemá finanční prostředky, které by chtěla utratit. 
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9.2.4.2 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2011 při 20% 

akontaci a 30% akontaci.  

rok 2011 

EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

únor 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

březen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

duben 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

květen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červenec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

srpen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

září 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

říjen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

listopad 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

prosinec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

rok   184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

celkem   221 244,00 Kč 218 283,00 Kč 

Tabulka 9-3: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2011 

při 20% akontaci 

rok 2011 
EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

únor 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

březen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

duben 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

květen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červenec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

srpen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

září 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

říjen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

listopad 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

prosinec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

rok   162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

celkem  195 516,00 Kč 213 793,50 Kč 

Tabulka 9-4: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2011 

při 30% akontaci 
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Graf 2: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2011 

V tomto roce jsou peněžními toky pouze leasingová splátka.  

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka a poměrná část 

akontace. 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.3 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2012 při 20% 

akontaci a 30% akontaci. 

rok 2012 

EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

únor 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

březen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

duben 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

květen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červenec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

srpen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

září 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

říjen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

listopad 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

prosinec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

rok   184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

celkem 221 244,00 Kč 218 283,00 Kč 

Tabulka 9-5: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2012 

při 20% akontaci  

rok 2012 
EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

únor 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

březen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

duben 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

květen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červenec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

srpen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

září 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

říjen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

listopad 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

prosinec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

rok   162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

celkem  195 516,00 Kč 213 793,50 Kč 

Tabulka 9-6: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2012 

při 30% akontaci 
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Graf 3: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2012 

V tomto roce jsou peněžními toky pouze leasingová splátka.  

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka a poměrná část 

akontace. 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.4 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2013 při 20% 

akontaci a 30% akontaci. 

rok 2013 

EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

únor 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

březen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

duben 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

květen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červenec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

srpen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

září 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

říjen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

listopad 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

prosinec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

rok   184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

celkem  221 244,00 Kč 218 283,00 Kč 

Tabulka 9-7: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2013 

při 20% akontaci 

rok 2013 
EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

únor 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

březen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

duben 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

květen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červenec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

srpen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

září 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

říjen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

listopad 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

prosinec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

rok   162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

celkem  195 516,00 Kč 213 793,50 Kč 

Tabulka 9-8: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2013 

při 30% akontaci 
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Graf 4: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2013 

V tomto roce jsou peněžními toky pouze leasingová splátka.  

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka a poměrná část 

akontace. 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.5 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2014 při 20% 

akontaci a 30% akontaci. 

rok 2014 

EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

únor 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

březen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

duben 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

květen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

červenec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

srpen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

září 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

říjen 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

listopad 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

prosinec 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

rok   184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

celkem  221 244,00 Kč 218 283,00 Kč 

Tabulka 9-9: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2014 

při 20% akontaci 

rok 2014 
EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

únor 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

březen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

duben 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

květen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

červenec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

srpen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

září 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

říjen 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

listopad 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

prosinec 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

rok   162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

celkem  195 516,00 Kč 213 793,50 Kč 

Tabulka 9-10: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 

2014 při 30% akontaci 



88 

 

 

Graf 5: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2014 

V tomto roce jsou peněžními toky pouze leasingová splátka.  

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka a poměrná část 

akontace. 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.6 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů celkem v letech 2011, 

2012, 2013, 2014 při 20% akontaci a 30% akontaci. 

rok 2011, 2012, 
2013,2014 

EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

únor 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

březen 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

duben 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

květen 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

červen 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

červenec 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

srpen 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

září 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

říjen 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

listopad 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

prosinec 61 456,67 Kč 12 291,33 Kč 72 761,00 Kč 

za  4 roky   737 480,00 Kč 147 496,00 Kč 873 132,00 Kč 

celkem  884 976,00 Kč 873 132,00 Kč 

Tabulka 9-11: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v letech 

2011, 2012, 2013, 2014 při 20% akontaci 

rok 2011, 2012, 
2013,2014 

EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

únor 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

březen 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

duben 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

květen 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

červen 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

červenec 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

srpen 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

září 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

říjen 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

listopad 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

prosinec 54 308,00 Kč 10 864,00 Kč 71 264,50 Kč 

za  4 roky   651 696,00 Kč 130 368,00 Kč 855 174,00 Kč 

celkem  782 064,00 Kč 855 174,00 Kč 

Tabulka 9-12: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v letech 

2011, 2012, 2013, 2014 při 30% akontaci 
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Graf 6: Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v letech 2011, 2012, 2013, 2014 

V tomto roce jsou peněžními toky pouze leasingová splátka.  

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka a poměrná část 

akontace. 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.7 Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 2015 při 20% 

akontaci a 30% akontaci 

rok 2015 
EUROLEASING akontace 20% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

únor 15 364,17 Kč 3 072,83 Kč 18 190,25 Kč 

březen 16 364,17 Kč 3 272,83 Kč 19 190,25 Kč 

  47 092,50 Kč 9 418,50 Kč 55 570,75 Kč 

celkem  56 511,00 Kč 55 570,75 Kč 

Tabulka 9-13: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 

2015 při 20% akontaci 

rok 2015 
EUROLEASING akontace 30% 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

leden 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

únor 13 577,00 Kč 2 716,00 Kč 17 816,13 Kč 

březen 14 577,00 Kč 2 916,00 Kč 18 816,13 Kč 

  41 731,00 Kč 8 348,00 Kč 54 448,38 Kč 

celkem  50 079,00 Kč 54 448,38 Kč 

Tabulka 9-14: Porovnání peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v roce 

2015 při 30% akontaci 
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Graf 7:Peněžní toky a daňově uznatelné náklady v roce 2015 

V posledním roce, do kterého patří zbývající tři měsíce, jsou peněžními toky pouze 

leasingová splátka a v poslední měsíc i kupní cena na konci leasingu. 

Daňově uznatelnými náklady v tomto roce jsou leasingová splátka, poměrná část 

akontace a v poslední měsíc i kupní cena na konci leasingu 

Daňově uznatelné náklady tedy převyšují peněžní toky o poměrnou část akontace. 
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9.2.4.8  Splácení v jednotlivých letech při 20% akontaci 

rok  

EUROLEASING akontace 20 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

2010 316 320,50 Kč 63 264,50 Kč 172 190,25 Kč 

2011 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2012 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2013 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2014 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2015 47 092,50 Kč 9 418,50 Kč 55 570,75 Kč 

Tabulka 9-15: Splácení v jednotlivých letech při 20% akontaci 

 

Graf 8: Splácení v jednotlivých letech při 20% akontaci 

Souhrnná tabulka a graf ukazují průběh splácení a daňově uznatelných nákladů 

v jednotlivých letech splácení při 20% akontaci. 
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9.2.4.9 Splácení v jednotlivých letech při 30% akontaci 

rok  

EUROLEASING akontace 30 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

2010 385 018,50 Kč 77 009,50 Kč 168 823,13 Kč 

2011 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2012 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2013 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2014 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2015 41 731,00 Kč 8 348,00 Kč 54 448,38 Kč 

Tabulka 9-16: Splácení v jednotlivých letech při 30% akontaci 

 

Graf 9: Splácení v jednotlivých letech při 30% akontaci  

Souhrnná tabulka a graf ukazují průběh splácení a daňově uznatelných nákladů 

v jednotlivých letech splácení při 30% akontaci.  
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9.2.4.10 Celkem peněžní toky a daňově uznatelné náklady 

rok  
EUROLEASING akontace 20 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

2010 316 320,50 Kč 63 264,50 Kč 172 190,25 Kč 

2011 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2012 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2013 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2014 184 370,00 Kč 36 874,00 Kč 218 283,00 Kč 

2015 47 092,50 Kč 9 418,50 Kč 55 570,75 Kč 

  1 100 893,00 Kč 220 179,00 Kč 1 100 893,00 Kč 

celkem  1 321 072,00 Kč 1 100 893,00 Kč 

Tabulka 9-17: Celkem peněžní toky a daňově uznatelné náklady při 20% akontaci 

rok  
EUROLEASING akontace 30 % 

peněžní toky 
daňově uznatelné náklady 

zaplaceno DPH zaplaceno 

2010 385 018,50 Kč 77 009,50 Kč 168 823,13 Kč 

2011 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2012 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2013 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2014 162 924,00 Kč 32 592,00 Kč 213 793,50 Kč 

2015 41 731,00 Kč 8 348,00 Kč 54 448,38 Kč 

  1 078 445,50 Kč 215 725,50 Kč 1 078 445,50 Kč 

celkem  1 294 171,00 Kč 1 078 445,50 Kč 

Tabulka 9-18: Celkem peněžní toky a daňově uznatelné náklady při 30% akontaci 
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Graf 10: Celkem peněžní toky a daňově uznatelné náklady  

Souhrnná tabulka a graf ukazují průběh splácení a daňově uznatelných nákladů 

v jednotlivých letech splácení při akontaci ve výši 20% a 30%. 

Je patrné z tabulky i grafu, že v našem případě jsou rozdíly malé. 

Přeplacení při 20% akontaci je 496 986 Kč.  

Přeplacení při 30% akontaci je 571 824 Kč.  

Rozdíl mezi 20% akontací a 30% akontací v penězích je 101 739 Kč. 

Rozdíl v přeplacení při 20% a 30% akontaci je 74 838Kč.  

Celkový rozdíl mezi 20% akontací a 30% akontací je pouze 26 901Kč. 

Je tedy patrné, že 20% akontace je výhodnější, protože vložíme na začátku méně 

peněžních prostředků, ale rozdíl v konečné ceně při 20% akontaci a 30% akontaci je 

minimální. Je to dáno tím, že pokud na začátku vložíme více peněžních prostředků, pro 

poskytovatele finančních prostředků jsme méně atraktivní. 

Při volení výše akontace u leasingu je důležité, kolik má firma peněžních prostředků 

v danou chvílí.   
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9.3 Úvěr 

Výhodou úvěru je, že při koupi se stává majetkem firmy a můžeme ho odepisovat. 

Firma nepotřebuje pro pořízení majetku velké množství finančních prostředků, tyto 

prostředky si obstará pomocí úvěru. Nevýhodou je přeplacení úvěru o úroky a vznik 

zadluženosti firmy. 

9.3.1 Podmínky uznání úroků z úvěrů a půjček do nákladů 

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely 

nelze uznat zejména: 

finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů 

a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, 

zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu 

k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou 

úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za 

něž se podává daňové přiznání,  

 přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky 

banka nebo pojišťovna,  

 nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. 

 V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi věřitelem 

je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou 

spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení 

a vzhledem k tomuto úvěru nebo půjčce věřitel za osobu spojenou ve vztahu 

k dlužníkovi. [14] 

Po posouzení podmínek, můžeme říci, že firma by v případě úvěru mohla zahrnout 

všechny úroky z úvěru a poplatky do daňově uznatelných nákladů. 

9.3.2 Doklady pro uzavření úvěru 

 výpis z obchodního rejstříku 

 občanský průkaz osoby, která úvěr vyřizuje 

 výpis z bankovního účtu 

 daňové přiznání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par23
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9.3.3 Výpočet úvěrové splátky 

Pro výpočet úvěrové splátky je nutné znát výši úvěru. Pokud bychom chtěli předejít 

složitějšímu schvalování úvěru, požadovaná částka nesmí být vyšší než 750 000 Kč. 

V našem případě požadujeme částku 1 017 390 Kč, abychom předešli složitějšímu 

procesu schvalování, vložíme akontaci 27%. Výše akontace činí 274 695 Kč. 

Požadovaná částka úvěru tedy bude 742 695 Kč. 

 

Výpočet úvěrové splátky: 

  EUROLEASING 

požadovaná částka 1 017 390 Kč 

Mimořádná splátka 27% 274 695,00 Kč 

úvěr  742 695,00 Kč 

úroková míra  11,11% 

doba splácení   5 let 

splácení měsíčně 

splátka 16 189,00 Kč 

navýšení úvěru 228 645,00 Kč 

celkem  971 340,00 Kč 

poplatek 10 174,00 Kč 

cena úvěru 1 256 209,00 Kč 

 

Splátka úvěru činí 16 189 Kč při době splácení 60 měsíců. 

9.3.4 Peněžní toky a daňově uznatelné náklady 

Do peněžních toků započítáváme – mimořádnou splátku, splátku a poplatek za uzavření 

smlouvy.  

Do daňově uznatelných nákladů započítáváme – odpisy, úrok a poplatek za uzavření 

smlouvy. 
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9.3.4.1 Přehled peněžních toků a daňových nákladů 

rok 
peněžní toky daňově uznatelné náklady 

daň z příjmu DPH odpisy úrok poplatek 

2010 430 570,00 Kč 169 565,00 Kč 46 631,00 Kč 58 715,00 Kč 10 174,00 Kč 

2011 194 268,00 Kč   89 022,00 Kč 66 475,00 Kč   

2012 194 268,00 Kč   89 022,00 Kč 51 531,00 Kč   

2013 194 268,00 Kč   89 022,00 Kč 34 841,00 Kč   

2014 194 268,00 Kč   89 022,00 Kč 16 197,00 Kč   

2015 48 567,00 Kč   89 022,00 Kč 886,00 Kč   

2016     89 022,00 Kč     

2017     89 022,00 Kč     

2018     89 022,00 Kč     

2019     89 018,00 Kč     

  1 256 209,00 Kč 169 565,00 Kč 847 825,00 Kč 228 645 Kč 10 174 Kč 

 celkem 1 256 209 Kč 169 565 Kč 1 086 644 Kč 

 Tabulka 9-19: Přehled peněžních toků a daňově uznatelných nákladů 

 

Graf 11: Přehled peněžních toků a daňově uznatelných nákladů  

Peněžní toky představují mimořádnou splátku, měsíční splátku a poplatek.  

Daňově uznatelnými náklady jsou odpisy, úrok, a poplatek.  
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Graf 12: Souhrn peněžních toků a daňově uznatelných nákladů v jednotlivých 

letech 

Z grafu vyplývá, že peněžní toky jsou v prvních 5 letech, na který byl úvěr sjednán. 

Největší peněžní tok je v prvním roce a je to díky mimořádné splátce, která byla vložena 

pro snadnější schvalování úvěru. V dalších letech jsou peněžní toky pouze splátky 

úvěru. 

Daňově uznatelné náklady jsou rozpočítány na dobu deseti let. Je to dáno druhem 

majetku a jeho odpisovou skupinou. 

 

Navýšení úvěru činí 228 189 Kč.  

Do celkové ceny úvěru je započítána mimořádná splátka, úvěr, navýšení a poplatek. 

Celková cena úvěry tedy je 1 256 209 Kč. 
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9.3.4.2 Splátkový kalendář 

rok měsíc 
počáteční 
hodnota  

splátka  úrok  úmor  
konečná 
hodnota  

2010 duben 742 695 Kč 16 189 Kč 6 876 Kč 9 313 Kč 733 382 Kč 

2010 květen 733 382 Kč 16 189 Kč 6 790 Kč 9 399 Kč 723 983 Kč 

2010 červen 723 983 Kč 16 189 Kč 6 703 Kč 9 486 Kč 714 498 Kč 

2010 červenec 714 498 Kč 16 189 Kč 6 615 Kč 9 574 Kč 704 924 Kč 

2010 srpen 704 924 Kč 16 189 Kč 6 527 Kč 9 662 Kč 695 262 Kč 

2010 září 695 262 Kč 16 189 Kč 6 437 Kč 9 752 Kč 685 510 Kč 

2010 říjen 685 510 Kč 16 189 Kč 6 347 Kč 9 842 Kč 675 668 Kč 

2010 listopad 675 668 Kč 16 189 Kč 6 256 Kč 9 933 Kč 665 734 Kč 

2010 prosinec 665 734 Kč 16 189 Kč 6 164 Kč 10 025 Kč 655 709 Kč 

2011 leden 655 709 Kč 16 189 Kč 6 071 Kč 10 118 Kč 645 591 Kč 

2011 únor 645 591 Kč 16 189 Kč 5 977 Kč 10 212 Kč 635 380 Kč 

2011 březen 635 380 Kč 16 189 Kč 5 883 Kč 10 306 Kč 625 073 Kč 

2011 duben 625 073 Kč 16 189 Kč 5 787 Kč 10 402 Kč 614 672 Kč 

2011 květen 614 672 Kč 16 189 Kč 5 691 Kč 10 498 Kč 604 174 Kč 

2011 červen 604 174 Kč 16 189 Kč 5 594 Kč 10 595 Kč 593 579 Kč 

2011 červenec 593 579 Kč 16 189 Kč 5 496 Kč 10 693 Kč 582 886 Kč 

2011 srpen 582 886 Kč 16 189 Kč 5 397 Kč 10 792 Kč 572 093 Kč 

2011 září 572 093 Kč 16 189 Kč 5 297 Kč 10 892 Kč 561 201 Kč 

2011 říjen 561 201 Kč 16 189 Kč 5 196 Kč 10 993 Kč 550 208 Kč 

2011 listopad 550 208 Kč 16 189 Kč 5 094 Kč 11 095 Kč 539 114 Kč 

2011 prosinec 539 114 Kč 16 189 Kč 4 992 Kč 11 197 Kč 527 916 Kč 

2012 leden 527 916 Kč 16 189 Kč 4 888 Kč 11 301 Kč 516 615 Kč 

2012 únor 516 615 Kč 16 189 Kč 4 783 Kč 11 406 Kč 505 209 Kč 

2012 březen 505 209 Kč 16 189 Kč 4 678 Kč 11 511 Kč 493 698 Kč 

2012 duben 493 698 Kč 16 189 Kč 4 571 Kč 11 618 Kč 482 080 Kč 

2012 květen 482 080 Kč 16 189 Kč 4 463 Kč 11 726 Kč 470 354 Kč 

2012 červen 470 354 Kč 16 189 Kč 4 355 Kč 11 834 Kč 458 520 Kč 

2012 červenec 458 520 Kč 16 189 Kč 4 245 Kč 11 944 Kč 446 577 Kč 

2012 srpen 446 577 Kč 16 189 Kč 4 135 Kč 12 054 Kč 434 522 Kč 

2012 září 434 522 Kč 16 189 Kč 4 023 Kč 12 166 Kč 422 357 Kč 

2012 říjen 422 357 Kč 16 189 Kč 3 911 Kč 12 278 Kč 410 078 Kč 

2012 listopad 410 078 Kč 16 189 Kč 3 797 Kč 12 392 Kč 397 686 Kč 

2012 prosinec 397 686 Kč 16 189 Kč 3 682 Kč 12 507 Kč 385 179 Kč 

2013 leden 385 179 Kč 16 189 Kč 3 566 Kč 12 623 Kč 372 557 Kč 

2013 únor 372 557 Kč 16 189 Kč 3 449 Kč 12 740 Kč 359 817 Kč 

2013 březen 359 817 Kč 16 189 Kč 3 332 Kč 12 857 Kč 346 960 Kč 
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2013 duben 346 960 Kč 16 189 Kč 3 213 Kč 12 976 Kč 333 983 Kč 

2013 květen 333 983 Kč 16 189 Kč 3 092 Kč 13 097 Kč 320 886 Kč 

2013 červen 320 886 Kč 16 189 Kč 2 971 Kč 13 218 Kč 307 669 Kč 

2013 červenec 307 669 Kč 16 189 Kč 2 849 Kč 13 340 Kč 294 328 Kč 

2013 srpen 294 328 Kč 16 189 Kč 2 725 Kč 13 464 Kč 280 865 Kč 

2013 září 280 865 Kč 16 189 Kč 2 601 Kč 13 588 Kč 267 276 Kč 

2013 říjen 267 276 Kč 16 189 Kč 2 475 Kč 13 714 Kč 253 562 Kč 

2013 listopad 253 562 Kč 16 189 Kč 2 348 Kč 13 841 Kč 239 721 Kč 

2013 prosinec 239 721 Kč 16 189 Kč 2 220 Kč 13 969 Kč 225 751 Kč 

2014 leden 225 751 Kč 16 189 Kč 2 090 Kč 14 099 Kč 211 653 Kč 

2014 únor 211 653 Kč 16 189 Kč 1 960 Kč 14 229 Kč 197 423 Kč 

2014 březen 197 423 Kč 16 189 Kč 1 828 Kč 14 361 Kč 183 062 Kč 

2014 duben 183 062 Kč 16 189 Kč 1 695 Kč 14 494 Kč 168 569 Kč 

2014 květen 168 569 Kč 16 189 Kč 1 561 Kč 14 628 Kč 153 940 Kč 

2014 červen 153 940 Kč 16 189 Kč 1 425 Kč 14 764 Kč 139 177 Kč 

2014 červenec 139 177 Kč 16 189 Kč 1 289 Kč 14 900 Kč 124 277 Kč 

2014 srpen 124 277 Kč 16 189 Kč 1 151 Kč 15 038 Kč 109 239 Kč 

2014 září 109 239 Kč 16 189 Kč 1 012 Kč 15 177 Kč 94 061 Kč 

2014 říjen 94 061 Kč 16 189 Kč 871 Kč 15 318 Kč 78 743 Kč 

2014 listopad 78 743 Kč 16 189 Kč 729 Kč 15 460 Kč 63 284 Kč 

2014 prosinec 63 284 Kč 16 189 Kč 586 Kč 15 603 Kč 47 681 Kč 

2015 leden 47 681 Kč 16 189 Kč 441 Kč 15 748 Kč 31 933 Kč 

2015 únor 31 933 Kč 16 189 Kč 296 Kč 15 893 Kč 16 040 Kč 

2015 březen 16 040 Kč 16 189 Kč 149 Kč 16 040 Kč 0 Kč 
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9.4 Pronájem majetku 

Dalším způsobem financování dlouhodobého hmotného majetku je jeho pronájem. 

Protože se jedná o osobonákladní výtah, jeho využití se předpokládá od dubna do října, 

tedy šest měsíců. Z těchto šesti měsíců bychom výtah pronajímali na tři měsíce a další 

tři měsíce ho využívali sami. Majetek koupit musíme. Avšak při pronájmu bychom 

mohly splácet splátky z vydělaného pronájmu. Jelikož ale není domluvená firma, 

pronájem je nejistý. 

9.4.1 Vstupní údaje 

 

Vstupní údaje pro pronájem majetku: [17] 

 

cena pronájmu 750 Kč/den 

doba pronájmu 3 měsíce 

cena za pronájem 67 500,00 Kč 

 

cena pronájmu 700 Kč/den 

doba pronájmu 6 měsíců 

cena za pronájem 126 000,00 Kč 

 

9.4.2 Výpočet doby návratnosti investice 

rok  příjmy za rok 
kumulované 

příjmy 
rok  příjmy za rok 

kumulované 
příjmy 

0 -1 017 390,00 Kč   9 67 500,00 Kč -409 890,00 Kč 

1 67 500,00 Kč -949 890,00 Kč 10 67 500,00 Kč -342 390,00 Kč 

2 67 500,00 Kč -882 390,00 Kč 11 67 500,00 Kč -274 890,00 Kč 

3 67 500,00 Kč -814 890,00 Kč 12 67 500,00 Kč -207 390,00 Kč 

4 67 500,00 Kč -747 390,00 Kč 13 67 500,00 Kč -139 890,00 Kč 

5 67 500,00 Kč -679 890,00 Kč 14 67 500,00 Kč -72 390,00 Kč 

6 67 500,00 Kč -612 390,00 Kč 15 67 500,00 Kč -4 890,00 Kč 

7 67 500,00 Kč -544 890,00 Kč 16 67 500,00 Kč 62 610,00 Kč 

8 67 500,00 Kč -477 390,00 Kč       

Tabulka 9-20: Výpočet doby návratnosti investice při pronájmu na 3 měsíce 
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Z tabulky je patrné, pokud bychom pronajímali majetek pouze tři měsíce v roce, 

vložená investice by se nám vrátila až mezi patnáctým a šestnáctým rokem. 

 

rok  příjmy za rok 
kumulované 

příjmy 

0 -1 017 390,00 Kč   

1 126 000,00 Kč -891 390,00 Kč 

2 126 000,00 Kč -765 390,00 Kč 

3 126 000,00 Kč -639 390,00 Kč 

4 126 000,00 Kč -513 390,00 Kč 

5 126 000,00 Kč -387 390,00 Kč 

6 126 000,00 Kč -261 390,00 Kč 

7 126 000,00 Kč -135 390,00 Kč 

8 126 000,00 Kč -9 390,00 Kč 

9 126 000,00 Kč 116 610,00 Kč 

Tabulka 9-21: Výpočet doby návratnosti investice při pronájmu na 6 měsíců 

Při pronájmu majetku na šest měsíců se investice vrátí za osm let. 

 

Je patrné, že pronájem pro splácení majetku není ideální, protože doba návratnosti je 

velká, záleží ale na době pronájmu. Pro firmu však může být dobrým příjmem v době, 

kdy pro majetek nemá využití.  
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9.5 Zhodnocení a výběr druhu financování majetku 

Po vypočtení všech druhů financování majetku jsem usoudila, že nejlepší druh 

financování pro osobonákladní výtah bude leasing, nebo úvěr. 

U leasingu záleží na výši akontace, kterou vložíme. Nevýhoda leasingu však je, že 

majitelem majetku je leasingová firma. 

Při financování úvěrem máme výhodu, že majetek je majetkem naší firmy, tudíž ho 

můžeme rovnou i odepisovat.  

Pronájem v tomto případě uvažovat nebude. 

 

Pro toto porovnání jsem vybrala 3 nejpřijatelnější typy financování a zhodnotila. 
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r 
1 míra přeplacení 496 986,00 Kč 571 824,00 Kč 228 645,00 Kč 

2 daňové úlevy 1 100 893,00 Kč 1 078 445,50 Kč 1 086 644,00 Kč 

3 majitel předmětu ne ne ano 

4 akontace 
203 478,00 Kč 305 217,00 Kč   274 695,00 Kč  

20% 30% 27% 

5 splátky 18 437,00 Kč 16 293,00 Kč 16 189,00 Kč 

Tabulka 9-22: Porovnávací tabulka  
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1 míra přeplacení 6 4 10 20 4 0,1923 19,23% 

2 daňové úlevy 10 7 8 25 2 0,2404 24,04% 

3 majitel předmětu 0 0 10 10 5 0,0962 9,62% 

4 akontace 10 6 7 23 3 
  5 výše splátky 7 9 10 26 1 
  

 
pi 33 26 45 104 

   

 
vyhodnocení 31,73% 25,00% 43,27% 

    

 
pořadí 2 3 1 

    
Tabulka 9-23: Párové porovnání podle pořadí důležitosti a vah kritérií 
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Doporučovala bych firmě tedy pro výběr financování majetku financování pomocí 

úvěru. I při počáteční akontaci, která byla vložena pro snadnější schvalování tohoto 

úvěru, financování vychází nejlépe. 
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10 ZÁVĚR 
 

Tématem diplomové práce bylo Možnosti financování dlouhodobého majetku a jeho 

posouzení daňového dopadu ve stavebním podniku. Jako hlavní úkol jsme si stanovila 

posoudit vybrané druhy financování dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Na teoretickou část a praktickou část. 

Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol. V této části diplomové práce jsem popsala 

charakteristiku stavebního podniku. Další kapitoly obsahují obecné informace, jako 

majetek podniku a jeho druhy a kapitál podniku, který do firmy může vstoupit. Dále 

zdroje financování v podniku a jeho zdroje. 

 

Druhou částí diplomové práce je praktická část. Praktická část je řešena ve dvou 

kapitolách. Hlavním úkolem praktické části je posouzení vybraných zdrojů financování. 

Posouzení je provedeno na vybrané stavební firmě. V první kapitole této části, jsem 

posoudila stav dlouhodobého majetku firmy. Zaměřila jsem se na stavební stroje 

a z analýzy mi vyšlo, že by bylo potřeba obnovit nákladní výtah. V druhé kapitole 

praktické části, která navazuje na předchozí kapitolu, jsou rozebrány druhy financování, 

jako leasing, úvěr, odpisy a pronájem. Všechny tyto druhy financování jsou provedeny 

na konkrétním majetku (osobonákladní výtah). Pomocí podkladů, které poskytla firma 

EUROLEASING CZ s r.o., jsem vyčíslila splátky pro jednotlivé druhy financování. 

Z porovnání vyplývá, že nejlepším způsobem financování majetku firmy je úvěr. 

Největší výhoda úvěru je, že firma se stává ihned majitelem předmětu. 

 

Výstupem a závěrem této diplomové práce je zhodnocení jednotlivých druhů 

financování a výběr nejvhodnějšího typu financování. 
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CP cena pořízení 
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