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Abstrakt 

Diplomové práce „Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti 

Jabara, s.r.o.“ je rozdělena na tři základní části. Nejprve zhodnocení celkové situace 

podniku pomocí základních analýz. Následovat bude zjištění, zda má společnost Jabara, 

s.r.o. dostatek financí i dalších kritérií na rozvoj podniku investicí. Na závěr budou 

uvedeny možnosti vhodné formy financování dané investice. 

 

Abstract 

  Thesis "Evaluating and Financing an Investment Project in Company Jabara, 

s.r.o" is divided into three parts. First, evaluating of the overall situation by using basic 

analysis. This will be followed by the detection whether the company Jabara, s.r.o. has 

money enough and other criteria for the development of business investment. At the 

conclusion appropriate forms of financing the investment will be given. 
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Úvod 

Jednou z nejdůležitějších možností rozvoje samostatného podniku jsou 

investice a jedním z hlavních účelů podniku je vytvářet zisk. V případě, kdy má podnik 

stabilní postavení na trhu, stálý zisk, který neroste, je pro společnost důležité tzv. 

neusnout na vavřínech, ale dále se rozvíjet. Pomocí investic dosáhne podnik rozvoje  

či rozšíření.  

Společnost Jabara, s.r.o. chce využít skuliny na trhu a možnosti rozšířit své 

podnikatelské aktivity. Společnost je na trhu již 10 let, má stabilní postavení v rámci 

brněnských reklamních společností. Zkušené kolektivní vedení vidí budoucnost 

v polygrafii.  

Účelem diplomové práce bude analýza současného stavu podniku, ve kterém se 

zjistí, zda společnost disponuje možností se rozšířit. Následně se bude práce zabývat 

výběrem konkrétního tiskařského zařízení. Na závěr budou uvedeny možnosti 

financování stroje. 
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1. Vymezení problému a cíl práce 

Diplomová práce se bude zabývat zhodnocením a financováním investičního 

záměru ve společnosti Jabara, s.r.o.  

Společnost Jabara, s.r.o. přemýšlí o rozšíření podniku. Tato práce bude 

zjišťovat, zda investiční záměr realizovat a následně jaká je nejvhodnější možnost 

efektivního financování této investice.  

Diplomová práce je rozdělena na tři základní části. Tyto tři části budou nejprve 

rozebrány pomocí literatury a následně budou převedeny do praxe.  

První část se bude zabývat analýzou současného stavu podniku. Pomocí 

následujících analýz bude důkladně rozebrán současný stav podniku. Nejprve bude 

v práci uvedena vnější analýza – STEPE, analýza oborového prostředí – PORTER, 

vnitřní analýza „7S“. Následovat bude jedna z nejdůležitějších analýz a to finanční. 

Pro přehlednost budou ve finanční analýze uvedeny ekonomické výsledky posledních 

5 let. Podrobný průzkum odhalí silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby.  

Druhá část se bude zabývat investicí. V teoretické části bude popsána investice, 

její druhy a následně fáze investičního projektu a s tím spojená rizika. V další kapitole 

bude uvedeno hodnocení efektivnosti a metody hodnocení. V praktické části budou 

uvedeny konkrétní informace o investici, jako je samostatná charakteristika stroje, 

technické parametry, přínosy nového stroje, ale také rizika s pořízením spojená.  

Třetí část bude informovat o možnostech splácení investice. V této práci budou 

uvedeny tři hlavní možnosti splácení investičního záměru. První skupinou 

je financování investice z interních zdrojů společnosti. V praktické části budou uvedeny 

informace, zda má společnost takovéto množství peněz k dispozici. Možnost splácení 

investice je úvěrem nebo leasingem. Praktická část se bude zabývat konkrétním 

výběrem nabídek z bank. Na každou možnost (úvěr x leasing) budou uvedeny konkrétní 

bankovní instituce a jejich nabídky.  

Na závěr diplomové práce bude shrnutí a výběr konkrétní nejvýhodnější 

možnosti financování investice pro společnost Jabara, s.r.o. 
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2. Teoretická část 

V teoretické části budou pomocí literatury sepsány všechny důležité poučky 

a informace, které dále budu využívat v praktické části.  

První kapitola se bude zabývat analýzou společnosti. Nejprve bude popsána 

vnější analýza, dále analýza oborového prostředí. V dalším kroku bude popsán 

McKinseyův rámec „7S“, který se zabývá vnitřním prostředím společnosti, následovat 

poté bude finanční analýza. Na závěr analytické části bude popsána SWOT analýza.  

Druhá kapitola se bude zabývat investicemi. Nejprve si investice definujeme. 

Poté budou rozebrány druhy investic a fáze investičního projektu. Další část se bude 

zabývat riziky spojenými s investováním. V poslední části si ukážeme vybrané metody 

hodnocení investic. 

Ve třetí kapitole budou ukázány možnosti splácení investic. Nejprve se budeme 

zabývat možnostmi interního financování investic. Poté se zaměříme na vnější 

financování a to především na úvěr a leasing.  
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2.1 Analytická část  

V následující části jsou uvedeny analýzy, které poté budou aplikovány 

na společnost Jabara, s.r.o. Jak již bylo řečeno, nejprve se zaměříme na analýzu 

vnějšího prostředí, poté analýzu oborovou prostředí a vnitřní analýzu. Aby byla 

analytická část kompletní, nesmí se zapomenout na finanční analýzu. Z těchto analýz 

nám posléze vyjdou jednotlivé aspekty do SWOT analýzy.  

 

2.1.1 Analýza makroprostředí  

Makroprostředí působí nezávisle na celé mikroprostředí tudíž na všechny 

aktivní účastníky trhu, jedná se o vlivy, které v určitém období a v určitém 

ekonomickém systému působí. Makroprostředí je takzvané širší prostředí, které vytváří 

prostor, v němž existují faktory makroprostředí. Tyto faktory lze shrnout podle 

začínajících písmen do zkratky STEPE (v literatuře jsou také uváděny zkratky PESTE 

či STEPKE). Dále budou uvedeny faktory dle první zkratky STEPE: sociální, 

technologické (někdy označovány jako technické), ekonomické, politické a ekologické.1  

2.1.1.1  Sociografické faktory 

Sociální faktory se v literatuře člení na demografické faktory a kulturní faktory. 

Demografické – jedná se o základní ukazatele, které charakterizují 

obyvatelstvo jako celek. Je tedy zřejmé, že do této oblasti patří např.: počet obyvatel, 

hustota osídlení, věkové rozložení obyvatelstva, jejich zaměstnání, vzdělání atd. Toto 

zkoumání populace je velmi důležité pro všechny marketingové pracovníky. 

Chronologický vývoj demografických ukazatelů nám dovolí předpovídat, 

jak se pravděpodobně bude situace vyvíjet a umožní včas reagovat na změny.  

Druhou část tvoří faktory kulturní. Kultura je „charakterizována jako soubor 

hodnot, idejí a postojů určité skupiny lidí, které jsou předávány z jedné generace  

na druhou“.2 Kulturní faktor je tvořen nejen materiálními prvky, ale také duchovními. 

Pro analýzu situace je potřeba hlavně ta část, která ovlivňuje chování spotřebitelů na 

trzích. Dále kulturní faktory můžeme rozdělit na dva názory a to primární a sekundární. 
                                                 

1 BOUČKOVÁ, J. a kol., Marketing s. 81, 83. 
2 Tamtéž, s. 84. 
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Primární jsou tvořeny především dědičnými vazbami (vliv rodiny) a je složité je měnit. 

Sekundární častěji podléhají změnám a jsou tvořeny především ostatními členy 

společnosti (spolupracovníků, spolužáků, kamarádů apod.).3 

2.1.1.2  Technické či technologické faktory 

Jedná se o velmi dominantní složku z analýzy makroprostředí. Pro výrobní 

firmy platí, že musí vynakládat nemalé finanční prostředky na neustálou inovaci svého 

výrobního provozu. Většina úspěšných firem neustále investuje do vědy, výzkumu 

a vývoje. „K tomu přistupuje stále se zrychlující tempo technických a technologických 

změn, a tak produkty, které by ještě dlouho mohly úspěšně a na vysoké úrovni 

uspokojovat potřeby zákazníků, jsou překonány výrobky s vyšší užitnou hodnotou pro 

spotřebitele, což nemusí vůbec znamenat, že jsou na vyšší technické úrovni“.4 Tyto 

změny nepůsobí pouze v oblasti zvyšování technické úrovně, ale v inovacích vyšších 

řádů, kde se odráží výsledky nejnovějších výzkumů (ekologie, humanitní vědy, boj 

s chudobou a jiné).  

2.1.1.3 Ekonomické 

Tato skupina faktorů zahrnuje zejména: kupní sílu obyvatel (tato část je velmi 

důležitá pro všechny ekonomické subjekty), dále se jedná o hlavní trendy jako změny 

v úrovni příjmů, úroveň cen a životních nákladů, úroková míra, inflace, vývoj daňových 

sazeb a jiné.  5 

2.1.1.4 Politicko-legislativní faktory 

Jedná se jak o vnitrostátní, tak i mezinárodní prostředí. Toto dění může výrazně 

ovlivnit situaci na trhu. Legislativa, která vytváří podmínky pro podnikání, vydává 

zákonné normy pro jeho ochranu. Stranou zájmu státu a legislativních orgánů nezůstává 

ani ochrana spotřebitele a zájmů společnosti, stát proto schvaluje řadu opatření, která 

mají chránit jeho zdraví, životní prostředí i vlastnictví.6 

                                                 
3 BOUČKOVÁ J. a kol., Marketing, s. 84. 
4 Tamtéž, s. 84. 
5 Tamtéž, s. 85 
6 Tamtéž, s. 86. 
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2.1.1.5 Ekologické a přírodní faktory 

Tato skupina zahrnuje všechny přírodní zdroje vstupující do výrobního 

procesu. V současnosti jsou tyto faktory výrazně omezeny začínajícím nedostatkem 

přírodních zdrojů. Dále do této skupiny patří geografické i klimatické podmínky, které 

mohou ovlivnit spotřební chování zákazníků. 7 

2.1.2 Porter analýza  

Jedná se o model, který je pojmenován dle jeho autora a to M. E. Portera. M. E. 

Porter vymezil 5 základních hrozeb ovlivňující odvětví organizace. Jedná se o tyto 

konkurenční síly: „moc dodavatelů a moc odběratelů, intenzita soupeření konkurentů 

v rámci odvětví; noví (potenciální) konkurenti, substituční a komplementární 

produkty“.8 Tyto konkurenční síly budou dále rozebrány. 

2.1.2.1  Zákazníci (odběratelé) a dodavatelé      

V této části budou shrnuty dvě síly z uvedeného modelu – a to ohrožení  

ze strany dodavatelů a odběratelů. Jedná se o faktor, který významně ovlivňuje intenzitu 

konkurence v určitém odvětví. Pokud organizace zvyšuje závislost pouze vůči jednomu 

odběrateli či dodavateli roste tak jejich vyjednávací síla. Organizace si musí určit, jaké 

vztahy bude mít mezi odběrateli a dodavateli. Jednou z forem může být partnerství.9 

2.1.2.2 Konkurence v odvětví 

Nejsilnějším faktorem je počet konkurujících subjektů, dále jejich typy jako 

 je monopol, oligopol, monopolistická konkurence a jiné. Dalším faktorem je míra růstu 

trhu, rozmanitost sortimentu, diferenciace výrobku či služby a další. Nejvhodnější 

otázka organizace ke konkurenci v odvětví je: „Jakým směrem se ubírá diferenciace 

u konkurentů – jejich kvalita, cena, časová flexibilita“ apod.10 

2.1.2.3  Nová konkurence 

Jedná se o ohrožení ze vstupu nových konkurentů na trh. Tento faktor 

ovlivňuje odvětví a také chování stávajících aktérů. Hlavní rozhodnutí při vstupu na trh 

                                                 
7 BOUČKOVÁ J. a kol., Marketing, s. 86. 
8 VEBER, J., Management, s. 394. 
9 Tamtéž, s. 395. 
10 Tamtéž, s. 396. 
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potencionálního konkurenta je závislé na dvou faktorech: na specifických bariérách 

vstupu (např.: ekonomické limity, investiční náročnost, vládní či legislativní zásahy 

apod.) a na atraktivitě odvětví. Hlavní otázkou pro organizace je, zda noví konkurenti 

budou mít vliv na ceny výrobků či služeb.11    

2.1.2.4  Substituty a komplementy 

V případě substitučních a komplementárních produktů se jedná o hrozbu, která 

má několik podob. Jedná se o hrozbu produktu produktem (stejný či podobný produkt, 

který zastává stejnou funkci např. pro papírnu, která vyrábí papírové tácky je hrozba 

produktu produktem výroba umělohmotných tácků), dále substituce potřeby (např. 

je zde možnost vyšší kvality spotřebovaného statku), generická substituce či absolutní 

substituce (zde se jedná o změnu návyků spotřebitelů).  

U substituce potřeby je důležitá otázka kvality. Stejné výrobky či služby v nižší 

kvalitě na trhu jsou překonány výrobky či služby s vyšší kvalitou. U absolutní 

substituce jde především o celkovou změnu spotřebních návyků apod. Otázka v této 

části zní, zda je organizace schopna vyvinout a i v dalším kroku produkovat substituční 

produkty. 12 

 

2.1.3 McKinseyův rámec „7S“  

Rámec firmy McKinsey vychází z dnes již klasického pojetí koncepce  

tzv. dokonalých podniků od T. J. Peterse a R. H. Watermana. Tato koncepce vychází 

z faktů, že organizace „je ovlivňována sedmi vnitřními, vzájemně závislými faktory, 

které musí být rovnoměrně rozvíjeny“.13 Jedná se o tyto faktory: struktura, strategie, 

systémy, sdílené hodnoty, schopnosti, spolupracovníci a styl vedení či řízení. Tyto 

faktory budou dále rozebrány.  

2.1.3.1 Strategie firmy 

Dle Portera jsou určeny dvě základní konkurenční výhody, dle kterých 

se určuje celková strategie organizace. Jedná se o nízké náklady, které zaujímá strategii 

                                                 
11 VEBER, J., Management, s. 394-395 
12 Tamtéž, s. 396. 
13 RAIS K., DOSKOČIL R., Risk management, s. 11. 
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vůdčího postavení v nízkých nákladech. Dále se jedná o diferenciaci neboli odlišnost, 

která nám určuje strategii diferenciace. A poslední konkurenční výhodou je fokus 

strategie. V tomto případě se jedná o strategii soustřední pozornosti na diferenciaci nebo 

náklady v užším segmentu trhu. 14 

2.1.3.2 Organizační struktura firmy 

Mezi základní typy organizační struktury patří následující struktury.  

Liniová struktura – jedná se o jeden útvar, který je vždy nadřazen ostatním – 

tedy se jedná o přímou nadřízenost a podřízenost. Značná nevýhoda jsou velké nároky 

na vedoucí, naopak výhodou je rychlé rozhodování.  

Funkcionální struktura – jedná se o nahrazení jediného vedoucího několika 

specializovanými vedoucími. Nevýhodou v tomto případě jsou vyšší náklady 

na realizaci, rozmělnění odpovědnosti, možnost protikladný příkaz a další.  

Liniově štábní struktura – jedná se o kombinace funkcionální a liniové 

struktury. Tzv. štáby jsou samostatné útvary, které zajišťují provádění odborných 

činností. Tento štáb poskytuje služby, informace a zpětné vazby, které potřebují vedoucí 

pracovníci pro rozhodování.  

Divizionální struktura – tato struktura se vytvořila díky dobrému fungování 

relativně samostatným divizím – příkladem může být geografické umístění, či druhy 

služeb anebo výrobků. Každá tato divize má svůj vlastní technický, obchodní 

či finanční úsek.  

Maticová organizační struktura – jedná se o skloubení funkcionální 

a divizionální struktury. Každý útvar má dva vedoucí – v tomto případě mohou nastat 

konflikty mezi vedoucími, další nevýhodou je nejasná zodpovědnost za zisky 

či náklady. 15 

2.1.3.3 Informa ční systémy 

Jedná se o všechny informační procedury, které v organizaci probíhají. 

Rozlišují se tři stupně systémů, a to pro nejnižší stupeň vedení, vyšší stupeň vedení 

a nejvyšší stupeň vedení. Nejnižší stupeň zpracovává tzv. ostrá data – jedná  

se o ekonomické systémy, zásobování či řízení výroby. Vyšší stupeň zpracovává neostré 

                                                 
14 RAIS K., DOSKOČIL R., Risk management, s. 13-15. 
15 Tamtéž, s. 15-19. 
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informace, dále také individuální informace – jedná se především o systémy  

CRM – tedy řízení vztahů se zákazníky. Nejvyšší stupeň pro vrcholové manažerské 

rozhodování se zaměřují na extrahování klíčových údajů ze systémů.16 

2.1.3.4 Styl řízení 

Z klasického pojetí typologie stylů vedení rozlišujeme tyto styly: autoritativní, 

demokratický a laissez-faire. 

Autoritativní styl řízení zakazuje zapojení ostatních zaměstnanců na řízení 

firmy. Vedoucí rozhoduje sám na základě získaných informací od podřízených. 

Demokratický styl řízení – tento styl zahrnuje zapojení podřízených. Vedoucí 

deleguje pravomoc, ale nechává si možnost konečného rozhodnutí.  

Styl laissez-faire – jedná se o ponechávání pracovníkům značnou volnost. 

Komunikace v tomto případě je horizontální.17 

2.1.3.5 Spolupracovníci   

Zaměstnanci v organizaci jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti 

organizace, ale také při jejich selhání jsou hlavním provozním rizikem organizace. 

V tomto případě musí organizace věnovat velkou pozornost motivaci zaměstnanců. 

Pomoc pro motivaci může vnitřní kultura firmy.18 

2.1.3.6 Sdílené hodnoty firmy 

Jedná se o kulturu organizace. „Kultura firmy je souhrn přestav, mýtů, přístupů 

a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“19 Jedná se 

neformální normy chování v organizaci, které určuje vnitřní atmosféru firmy.  

2.1.3.7 Schopnosti  

V této části jsou důležité hlavně schopnosti manažerů organizace. Obecně lze 

říct, že jedním z nejdůležitějších úspěchů manažera je schopnost se rychle adaptovat. 

Dále rozlišujeme schopnosti manažera na vlastnosti a znalosti. Vlastnosti jsou převážně 

                                                 
16 RAIS K., DOSKOČIL R., Risk management, s. 20. 
17 Tamtéž, s. 20. 
18 Tamtéž, s. 21. 
19 Tamtéž, s. 23. 
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vrozené a dají se také těžko měnit či naučit. Znalosti jsou převážně získané, mohou 

to být znalosti např. ekonomické či znalosti zákonitostí řízení firmy a další. 20 

 

2.1.4 Finanční analýza  

Z finanční analýzy jsou vybrány poměrové ukazatele. Tyto poměrové ukazatele 

jsou schopny sdělit, jak se organizaci vede jako celku.  

Poměrový ukazatel „charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami 

účetních výkazů pomocí jejich poměrů“. 21 Pomocí těchto ukazatelů organizace (či jiní 

zájemci) dostanou rychlou odpověď ohledně finanční situace organizace. Jedná 

se především o tyto ukazatele (budou dále podrobně rozebrány): rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Existují i další ukazatele jako např. ukazatel kapitálového trhu, 

který hodnotí pouze akciové společnosti.  

2.1.4.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita neboli výnosnost se využívá pro komplexní hodnocení ziskové 

schopnosti a posuzování celkové efektivnosti organizace. V současné době se používají 

nejčastěji dva ukazatele rentability a to:  

Rentabilita vloženého kapitálu – vypočítaná jako poměr mezi ziskem před 

zdaněním (EBIT) a celkovým kapitálem. A také se jedná o měřítko schopnosti 

organizace vytvářet nové zdroje a produkovat zisk s použitím investovaného kapitálu. 

  

 ROI =   

  

Rentabilita celkového kapitálu neboli ROA – return on assets – kdy  

EAT (zisk po zdanění) podělíme celkovými aktivy. Jedná se o celkovou efektivnost 

organizace = její produkční sílu či výdělkovou schopnost.  

 

ROA =  

 

                                                 
20 RAIS K., DOSKOČIL R., Risk management, s. 54.  
21 VEBER, J., Management, s. 405. 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) – kdy zisk po zdanění 

(EAT) podělíme součtem dlouhodobých závazků a vlastního jmění. V tomto případě je 

vypovídající schopnost o výnosnosti dlouhodobých zdrojů (schopnost přilákání nových 

investorů apod.).  

 

ROCE =   

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – zisk po zdanění (EAT) budeme dělit 

vlastním jměním neboli kapitálem. ROE nám hodnotí výnosnost kapitálu, který vložili 

do organizace přímo vlastníci nebo společníci. Tedy dle tohoto ukazatele jde zjistit, jak 

je jejich kapitál zhodnocován. 

 ROE =   

 

Rentabilita tržeb (ROS) – se vypočítá jako poměr mezi ziskem po zdanění 

(EAT) a tržeb – tento ukazatel vysvětluje velikost zisku, který organizace má z každé 

jedné vložené koruny.22  

 

ROS =   

2.1.4.2 Ukazatelé likvidity 

Základní předpoklad existence jakékoliv organizace je schopnost hradit 

závazky. Tvořit zisk není pro úspěšnou organizaci jedinou podmínkou. Veškeré dluhy  

je potřeba platit a proto se musí organizace starat o to, aby měla dostatek finančních 

prostředků k uspokojení svých pohledávek od věřitelů.  

Celková neboli běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky. Tento 

vzorec udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky organizace – tedy 

kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých závazků. Čím 

vyšší je hodnota, tím je v organizacích zachována lepší platební schopnost.  

 

                                                 
22  VEBER, J., Management, s. 407-410. 
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 Celková likvidita =  

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky. 

Z oběžných aktiv jsou vyloučeny zásoby. Z literatury vyplývá, že v současnosti  

je požadován za uspokojivý výsledek běžné likvidity hodnota větší než 1. Výrazně vyšší 

hodnota než 1 je dobrá pro věřitele nikoliv však pro vlastníky, jelikož velká míra aktiv 

vede ke špatné používání vložených prostředků.  

 

Pohotová likvidita =   

 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky. Jedná  

se o měření schopnosti organizace platit ty závazky, které mají právě dobu splatnosti. 

Jako peněžní prostředky bereme v potaz peníze v hotovosti, na běžném účtu a volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky. Hodnota nad 0,2 je považována za dobrou 

okamžitou likviditu. 23 

 

Okamžitá likvidita =   

2.1.4.3 Ukazatelé aktivity 

Jedná se o měření schopnosti organizace využívat svých zdrojů. Rozlišují  

se obecně dvě roviny a to počet obrátek (kolikrát se obrátí za určité období určitý druh 

majetku v tržbách) a doba obratu (doba, za kterou se uskuteční obrátka). Pro společnosti 

jsou důležitá dvě hlediska ukazatelů aktiv, a to zásoby a pohledávky.  

Zásoby – jedná se o ukazatel intenzity využití zásob. Následující vztahy 

udávají jak dlouho (jednotkou jsou dny) jsou oběžná aktiva vázaná jako zásoby. 

• Počet obrátek zásob (také označováno jako rychlost obratu zásob nebo 

obrátkovost zásob) vztah je definován – náklady / průměrné zásoby. 

• Doba obratu zásob = 365 / počet obrátek zásob 

Pohledávky – jedná se o výpočet, který nám řekne jaký je průměrný počet dnů, 

kdy odběratelé zůstávají dlužni organizaci. 

• Počet obrátek pohledávek = tržby / průměrné pohledávky.  

                                                 
23 VEBER, J., Management, s. 410-411. 
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• Doba obratu pohledávek - dá se říct že je to průměrná doba inkasa = 

365 / počet obrátek. 

Závazky – nám všeobecně říká, za kolik dní (průměrně) hradíme své závazky.  

• Počet obrátek závazků = tržby / dlouhodobé + krátkodobé závazky.  

• Doba obratu závazků = 365 / počet obrátek závazků 24 

2.1.4.4 Ukazatelé zadluženosti 

Jedná se o označení výše rizik, které organizace podstupuje. Nulová výše 

zadluženosti je pro organizaci také nežádoucí, je důležité mít určitou míru zadluženosti, 

která je pro podnik žádoucí či užitečná. Majetek, který je financovaný vlastními 

prostředky, je pro společnost nejdražší.  

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva. Čím vyšší hodnota 

ukazatele tím vyšší zadluženost – a tedy i vyšší finanční riziko.  

Celková zadluženost =  

Dlouhodobá zadluženost vlastního jmění = dlouhodobé dluhy / vlastní jmění – 

jedná se o dlouhodobou zadluženost organizace.  

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / úroky. Informuje o tom, kolikrát celkový 

efekt reprodukce EBIT převyšuje úrokové platby. 25 
 

 

 

 

Úrokové krytí =   

 

2.1.5 SWOT analýza 

Jedná se o model, který byl vytvořen jako pomocník při tvorbě nových 

strategií. Pro bližší představu budeme SWOT analýzu definovat: „strategie jako 

vytvoření budoucího způsobu řízení organizace, který buď zachová, nebo zlepší 

konkurenční postavení. Dobrá strategie je tedy taková, která neutralizuje hrozby 

očekávané z vnějšího prostředí, dovoluje využít budoucích příležitostí, těží ze silných 

stránek organizace a odstraňuje či neutralizuje její slabé stránky“.26 Název SWOT 

                                                 
24 VEBER, J., Management, s. 412-413 
25 VEBER, J., Management, s. 413-415. 
26 Tamtéž, s. 428. 
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analýzy je tvořen prvními písmeny anglických slov, je tvořena z: S – silné stránky, W – 

slabé stránky, O – příležitosti, T – hrozby. Na obrázku názorně můžeme vidět, jaký vliv 

mají jednotlivé části a jaké mají pomocné cíle, zda škodlivé či pozitivní.  

 

                       

Obrázek 1: SWOT analýza 

 

                           Zdroj: http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/swot. 

 

2.1.5.1 Hrozby a příležitosti budoucího okolí 

V  případě analýze hrozeb se musí brát ohled nejenom v makrookolí, ale také 

v mikrookolí. Dále budou uvedeny typické hrozby, které jsou v prostředí velmi 

rozšířeny. Jedná se například o: diferenciace v odvětví, státní regulace, know-how, které 

firma používá, velký počet konkurujících firem, pomalý růst v odvětví, hrozba 

substitučních výrobku, vstupy nových výrobců atd. 

Příležitosti jsou chápány ve dvou smyslech – první je brán jako příležitosti, 

které rozvíjí vlastní možnosti vyplývající z charakteru okolí. Druhá možnost chápání 

příležitosti jsou možnosti, které minimalizují či přímo rozptýlí hrozby. 27 

2.1.5.2  Silné a slabé stránky organizace 

Analýza okolí organizace nestačí pro vybudování strategie, vždy se musí brát 

v úvahu silné a slabé stránky organizace. Silné a slabé stránky mohou být hledány 

a analyzovány především v následujících oblastech: finanční síla organizace, výzkum, 
                                                 

27 VEBER, J., Management, s. 429. 
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vývoj, výrobková politika, úroveň managementu, organizace firmy, image firmy 

či výrobků, napojení na infrastrukturu atd. 28  

2.1.5.3  Varianty strategického chování 

Kombinací předešlých jmenovaných faktorů vzniknou varianty strategického 

chování společností. Nyní budou uvedeny příklady přístupů: 

Přístup S-O – jedná se o využití silných stránek a příležitostí plynoucích 

z okolí organizace (např. pronikání na nové trhy).  

Přístup W-O – jedná se o odstranění slabých stránek za přispění příležitostí 

(např. strategické aliance). 

Přístup S-T – jedná se o využití silných stránek organizace pro vyloučení 

hrozeb (např. horizontální integrace). 

Přístup W-T – nejhorší stav, kdy se organizace snaží vyřešit velmi špatný stav 

i za cenu zrušení organizace nebo např. odprodání části firmy.29  

 

                                                 
28 VEBER, J., Management, s. 429-430. 
29 Tamtéž, s. 430-431. 
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2.2 Investice 

„Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemních 

rozhodování. Jeho náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních 

projektů, které firma připravila. Čím rozsáhlejší tyto investice jsou, tím větší dopady 

mohou mít na firmu a její okolí.“ 30 

 

2.2.1 Druhy investičních projektů  

„Investiční projekty lze klasifikovat podle více hledisek. Mezi základní třídící 

hlediska patří vztah k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma 

realizace, charakter peněžních toků, velikost atd.“31 Dále budou uvedeny některé 

příklady předchozí klasifikace.  

2.2.1.1 Vztah k rozvoji podniku 

Jedná se typ vztahu o rozvojové neboli expanzivní – jde o projekty zavedení 

nových výrobků, ke zvýšení objemu produkce. Přínos je zachycen obvykle v růstu 

tržeb. Další vztah je obnova neboli náhrada výrobního zařízení – buď jde o náhradu 

vynucenou jeho fyzickým stavem, nebo je zde konec životnosti majetku. 32 

2.2.1.2 Věcná náplň 

Zde rozlišujeme zavedení nových výrobků (technologií) dále výzkum a vývoj 

nových výrobků a technologií (patří ke značně rizikovým projektům) a v neposlední 

řadě o inovaci informačních systémů (nebo jejich zavedení) – jedná se o velmi obtížné 

hodnocení, protože neexistují přesné metodiky klasifikace.  33 

2.2.1.3 Forma realizace projektu 

Rozlišujeme zde formy: první formou je investiční výstavba – jedná  

se o projekty, které rozšiřují výrobní kapacitu (nebo poskytované služby). Tyto projekty 

jsou realizovány v existujícím projektu nebo tzv. na zelené louce, kde budou 

                                                 
30 FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodován, s. 13. 
31 Tamtéž, s. 13. 
32 Tamtéž, s. 14. 
33 Tamtéž, s. 14. 
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vybudovány nové jednotky mateřské organizace. Druhou formou je akvizice neboli 

koupě již existující firmy.34 

2.2.1.4 Charakter peněžních toků 

Jedná se o dva typy – a to se standardními a nestandardními peněžními toky. 

Standardní neboli konvenční je projekt, kdy je záporný peněžní tok na začátku  

(při výstavbě) a dále kladný při provozu investičního projektu. Nestandardní střídá 

záporný peněžní tok s kladným a na závěr má opět záporný peněžní tok. Na příkladu 

otevírání dolu je jasné, že po ukončení provozu dolu jsou spojeny velké výdaje 

s uzavřením tohoto dolu, s rekultivací apod.  35 

2.2.1.5 Velikost projektu 

Klasickým hlediskem velikosti projektu se rozumí velikost investičních 

nákladů, které jsou potřebné na realizaci projektu. Dále zde můžeme také rozlišovat 

velké projekty, projekty středního rozsahu a projekty malého rozsahu. 36 

 

2.2.2 Fáze investičního projektu 

Fáze investičního projektu můžeme rozdělit na čtyři po sobě jdoucí části. Jedná 

se o tyto části: 

- předinvestiční fáze, 

- investiční fáze, 

- provozní fáze (někdy uváděno jako operativní fáze), 

- ukončení provozu a likvidace.  

Všechny tyto části jsou velmi důležité z pohledu úspěšnosti projektu. Výrazná 

pozornost by se měla věnovat především předinvestiční části.  Zpracování této části  

je velmi finančně náročné, ale nemělo by odradit účastníky od investice, protože  

je s tímto spojen zdar či nezdar daného investičního projektu. 37 

                                                 
34 FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodován, s. 15. 
35 Tamtéž, s. 15. 
36 Tamtéž, s. 16. 
37 Tamtéž, s. 16. 
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2.2.2.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze se dá rozčlenit do dílčích etap.  

První etapa je identifikace podnikatelských příležitostí. Jedná se o vyjasnění 

určitých příležitostí pro podnikatele. Je to faktické vyhodnocování podnikatelského 

okolí, které zahrnuje určitou poptávku po službách a produktech. V této části jsou 

vyhodnoceny marketingové studie, dále analýzy dovozu apod. Takto získané podněty  

se musí vyhodnotit a propracovat do investičních možností.  

Druhá etapa je předběžná techniko-ekonomické studie. Jedná se o základ 

finálního rozhodnutí o akceptaci či odmítnutí daného projektu.  Cílem je např.: „zda 

byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu, dále povaha a náplň 

projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-ekonomické studie 

projektu, podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že již na základě informací z této 

studie lze rozhodnout o realizaci projektu.“38 Na ni navazuje technicko-ekonomická 

studie. Touto studií by měl investor zjistit veškeré podklady pro investiční rozhodování. 

„V jejím rámci je třeba formulovat a kriticky vyšetřit základní komerční, technické, 

finanční a ekonomické požadavky resp. Požadavky týkající se ochrany životního 

prostředí, a to na základě variantních řešení.“39 Výsledkem je tedy definice projektu 

s veškerými cíly i základními charakteristikami.  

Třetí etapou je hodnotící zpráva. V této písemné zprávě se hodnotí nejen 

finanční stránka investičního projektu, ale také finanční zdraví organizace, která hodlá 

tento projekt uskutečňovat.   

2.2.2.2 Investiční fáze 

V tato část je tvořena vlastní realizací projektu. „Základem pro zahájení 

investiční fáze je vytvoření právního, finančního a organizačního rámce pro realizaci 

projektu.“40  

Investiční fáze se rozděluje do těchto etap: 

- zpracování zadání investičního projektu – definuje důvod vzniku, 

souvislosti, cíle a rozsah projektu; týká se informací o druhu surovin, 

produktů, požadavků na energii, požadavky na lidské zdroje a další.  

                                                 
38 FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodován, s. 18. 
39 Tamtéž, s. 19. 
40 Tamtéž, s. 20. 
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- zpracování realizační projektové dokumentace – jedná se o inženýrské 

výpočty a technickou dokumentaci projektu. 

- realizace výstavby – jedná se o nákup zařízení, dále dodání, montáž, 

příprava dokumentů (jako manuály apod.) školení zainteresovaných 

pracovníků, příprava dokumentace po realizaci projektu. 

- příprava uvedení do provozu – samotné uvedení do provozu a zkušební 

provoz, jedná se o testování daného projektu.  41 

2.2.2.3 Provozní (operační) fáze 

Na tuto fázi se můžeme dívat ze dvou hledisek. A to z krátkodobého pohledu – 

týká se uvedení projektu do provozu (záběhový provoz) – mohou se vyskytnout 

problémy, např. z nezvládnutí technologického procesu a z nedostatečné kvalifikace 

pracovníků.  

Z dlouhodobého hlediska se jedná o celkovou strategii, na které byl projekt 

založen. Zde jsou důležité předpokládané náklady na jedné straně a očekávané výnosy 

na straně druhé. 42 

2.2.2.4 Ukončení provozu a likvidace  

Jedná se o závěrečnou fázi života daného projektu. Tuto fázi můžeme rozdělit 

buď na náklady spojené s likvidací tohoto projektu, nebo naopak příjmy z prodeje 

likvidovaného projektu (majetku). Tzv. likvidační hodnota projektu znamená rozdíl 

mezi příjmy a výdaji z likvidace projektu. 43 

 

2.2.3 Riziko 

„Respektování rizika je nutným základním atributem správného rozhodování 

o investicích.“44 Nejčastější neúspěch při podnikání se uvádí ve dvou oblastech. Za prvé 

se jedná o zavádění nových druhů výrobků na trh a druhá oblast je při podnikovém 

výzkumu a vývoji. Nejprve je důležité definovat podnikatelské riziko – „je to nebezpečí, 

                                                 
41 FOTR, J., SOUČEK, I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodován, s. 20-24. 
42 Tamtéž, s. 24. 
43 Tamtéž, s. 25 
44 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 165. 
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že dosažené výsledky podnikání se budou odchylovat od výsledků předpokládaných“.45 

Je málo pravděpodobné, že plán se bude rovnat přesně skutečnosti. V opačném případě 

vzniknou odchylky. Tyto odchylky mohou být ve dvou typech: 

- příznivé neboli žádoucí,  

- nepříznivé neboli nežádoucí. 46 

2.2.3.1 Druhy rizik 

Rizika můžeme dle různých hledisek dělit na několik druhů. Nejznámější 

dělení rizik je podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti. Jedná se o rizika 

objektivní (nezávislé na činnosti společnosti, např. přírodní katastrofy), subjektivní 

(jedná se o riziko závislé na podnikové činnosti, např. nedbalost při práci) 

a kombinované riziko (zde je kombinace subjektivního i objektivního rizika). 

Další druhy rizik se dělí podle jednotlivých činností (organizačních jednotek) 

společnosti. Tedy například zde můžeme uvést riziko provozní, riziko výrobní či riziko 

finanční.  

Další skupina rizik se tvoří podle možnosti ovlivnění. Tady mohou zde být dvě 

formy a to ovlivnitelná – podnikatelem ovlivnitelná, (např. může nastat riziko krádeže, 

podnikatel může ovlivnit tuto situaci nakoupením nového bezpečnostního zařízení 

apod.) a neovlivnitelná rizika – nelze jej ovlivnit (jedná se například o daňové 

podmínky, na jejichž tvorbě se podnikatel nepodílí).47 

2.2.3.2 Postoje k riziku 

V ekonomické praxi se zkoumají vztahy postoje rizika a podnikatele  

či managementu. Rozeznáváme tři typy postojů.  

První skupina je tvořena averzí k riziku. Jedná se o nechuť, kdy se podnikatel 

snaží vyhnout všem riskantnějším akcím. Druhou skupinou je sklon k riziku.  

Tato skupina je přesný opak, tedy podnikatel či manažer vyhledává riskantní projekty, 

které mají naději na vyšší zisk. Poslední rozeznávanou skupinou podnikatelů  

a manažerů je neutrální postoj. V tomto případě je averze k riziku a sklon k riziku 

v rovnováze.  

                                                 
45 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 166. 
46 Tamtéž, s. 166. 
47 Tamtéž, s. 167-169. 
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Postoj k riziku závisí na mnoha faktorech podnikatele či manažera. Především 

se jedná o tyto faktory:  

- osobní založení,  

- ekonomické postavení, 

- systém motivace zaměstnanců.48 

2.2.3.3 Ochrana proti rizik ům 

„Ochrana proti riziku se může dít v zásadě dvěma způsoby a to odstraněním 

příčin vzniku, a tím jeho eliminace (ofenzivní přístup) a snížení (redukce) nepříznivých 

důsledků rizika na přijatelnou míru.“49  

Dále budou uvedeny konkrétní způsoby ochrany proti nepříznivým důsledkům 

rizika:  

- volba právní formy podnikání,  

- prosté omezení rizik (např. hranice možného poklesu ceny), 

- rozložení rizika (např. geografické, z hlediska dodavatelů a odběratelů), 

- dělení rizika, 

- přesunutí (transfer) rizika (přesunutí rizika na jiné subjekty),  

- pojištění, 

- tvorba rezerv v podnicích atd.50 

2.2.3.4  Analýza rizika investičních projektů 

„Analýzou rizika investičních projektů rozumíme určitý systematický postup 

práce s rizikem v souvislosti s investováním.“51  

Postup při analýze rizik zahrnuje tyto fáze:  

1. Určení kritických faktorů rizika investičního projektu. 

2. Stanovení bodu zvratu investičního projektu.  

3. Klasifikace rizik pomocí různých statistických metod a jeho důsledků  

na ekonomická kritéria projektů. 

4. Příprava a realizace různých způsobů snížení rizika. 

                                                 
48 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 169-171. 
49 Tamtéž, s. 172. 
50 Tamtéž, s. 171-174. 
51 Tamtéž, s. 175. 
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5. Příprava plánů korekčních opatření pro budoucnost, a to pro určité vybrané 

kritické situace. 52 

 

2.2.4 Hodnocení efektivnosti a metody hodnocení 

„Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak 

přispívají k hlavnímu cíli podnikání formy – tj. k maximalizaci její tržní hodnoty pro 

vlastníky.“53 Dvě nejčastěji uváděné metody hodnocení jsou vnitřní výnosové procento 

a čistá současná hodnota. Dále metody můžeme rozdělit na statické (tyto metody 

nerespektují faktor času – jedná se o prostou doba návratnosti) a na dynamické  

(tyto metody respektují faktor času a jedná se o vnitřní výnosové procento). Další 

velkou skupinou metod hodnocení jsou nákladové metody. Některé z uvedených metod 

budou dále rozebrány.  

2.2.4.1 Čistá současná hodnota 

Tato metoda patří do dynamických metod, tedy je to metoda, která zohledňuje 

čas. Tato metoda se definuje „jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investičního projektu a kapitálovým výdajem“.54 Matematicky se vyjádří čistá 

současná hodnota takto:  

 

 

C – čistá současná hodnota, 

Pn – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti, 

i – požadovaná výnosnost, 

n – jednotlivá léta životnosti projektu, 

N – doba životnosti projektu, 

K – kapitálový výdaj.55 

                                                 
52 Tamtéž, s. 175-176. 
53 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 76. 
54 Tamtéž, s. 94. 
55 Tamtéž, s. 94-105. 
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2.2.4.2 Vnit řní výnosové procento 

Jak již bylo řečeno, vnitřní výnosové procento také patří do skupiny 

dynamických metod. Tato metoda bývá také nazývána vnitřní míra návratnosti či vnitřní 

míra výnosu. Definice vnitřního výnosového procenta zní: „taková úroková míra, při 

které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se rovná kapitálovým výdajům 

(eventuálně Současné hodnotě kapitálových výdajů).“ 56 

Matematické vyjádření vnitřního výnosového procenta vypadá takto:  

 

 

K – kapitálový výdaj,  

Pn – peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu,  

n – jednotlivá léta životnosti projektu, 

i – hledaný úrokový koeficient, 

N – doba životnosti projektu. 57 

                                                 
56 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 110. 
57 Tamtéž, s. 110-115. 
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2.3 Formy financování dlouhodobého majetku  

Formy financování dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na dvě části 

a to na financování interními zdroji podniku a externími zdroji podniku. 

Nejvýznamnější složkou interních zdrojů jsou odpisy. V externím zdroji financování má 

převahu financování úvěrem a leasingem.  

 

2.3.1 Interní zdroje financování 

Do interních zdrojů financování investičních projektů se zahrnují tyto 

prostředky: odpisy dlouhodobého majetku, zisk po zdanění a úhradě dividend  

a nerozdělený zisk minulých let, rezervy, příjmy z prodeje nepeněžních částí majetku, 

rezervní a ostatní fondy58. Tyto prostředky budou dále rozebrány. 

2.3.1.1 Odpisy jako interní zdroj financování 

Do nákladů nemůže být dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek zahrnut 

pouze v jednom roce. Musí být do nákladů zahrnut postupně v určitých letech 

životnosti. Odpisy jsou definovány „jako část ceny dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, která se v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem 

zahrnuje do provozních nákladů podniku, vynaložených za určité období.“59 Odpisy 

také zaznamenávají určitý stupeň opotřebení hmotného i nehmotného dlouhodobého 

majetku.  

2.3.1.2 Nerozdělený zisk 

Pro nerozdělený zisk se také používá označení zadržený zisk. Jedná  

se o druhou nejčastější možnost financování formou interních zdroj. Jeho definice zní 

„ jako ta část zisku po zdanění, která není použita na výplatu dividend či na tvorbu fondů 

ze zisku.“60  Nerozdělený zisk je v bilanci podniku jako jeden ze struktury vlastního 

kapitálu. Podíl nerozděleného zisku k celkovému kapitálu je obvykle velmi nízký.  

                                                 
58 KONEČNÝ, M., Finance podniku, s. 54. 
59 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 315. 
60 Tamtéž, s. 326. 
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2.3.1.3 Rezervní fondy 

Tuto skupinu interního financování nepřímo ovlivňuje nerozdělený zisk. Také 

rezervní fond je součástí vlastního kapitálu podniku. Rezervní fond je část zisku, kterou 

ponechává si podnik jako ochranu proti různým rizikům. „Pokud je podnik nemusí 

použít na financování předem určených potřeb, mohou být do určité míry využity jako 

interní zdroj financování investičního projektu.“61  

 

2.3.2 Úvěr 

Základní činností bank je příjímání vkladů a poskytování úvěrů. Nejprve budou 

definovány pojmy: bankovnictví a banka. „Bankovnictví je obor neživnostenského 

podnikání vyhrazený právnickým osobám ve formě akciové společnosti, které mají sídlo 

na území České republiky, přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které mají 

povolení působit k výkonu těchto činností jako banka.“62 Založit banku může minimálně 

jedna právnická osoba, vždy se musí jednat o akciovou společnost. A podobně jako 

založení akciové společnosti, se může se založit dvěma způsoby a to bez veřejné 

nabídky (jedná se o tzv. jednorázové založení) a dále na základě veřejné nabídky (jedná 

se o tzv. etapovité založení). Základní kapitál banky musí být minimálně 

500.000.000 Kč. Banka vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.  

Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, hlavní činností bank je přijímání 

vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Dále se budeme věnovat pouze úvěrům.  

Úvěr z hlediska zákonného vymezení můžeme nejjednodušeji definovat jako 

„dočasné poskytnutí peněžních prostředků v jakékoliv formě“. 63 

Nejčastější kritérium, kterým se úvěry člení, je čas. Takovéto úvěry můžeme 

rozdělit na tři základní skupiny, a to na krátkodobý úvěr, střednědobý úvěr 

a dlouhodobý úvěr.  

2.3.2.1 Krátkodobý úv ěr 

Krátkodobé úvěry jsou takové úvěry, které mají splatnost do 12 měsíců.  

                                                 
61 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 330. 
62 KALINOVÁ, M., KOTOUČOVÁ, J., Právní základy finančních služeb, s. 49. 
63 Tamtéž, s. 55. 
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U bank se tyto krátkodobé úvěry dělí na: 

- kontokorentní úvěry,  

- směnečné úvěry, 

- lombardní úvěry a jiné. 64 

Dále je také pro banky důležitý účel krátkodobých úvěrů. Můžeme je rozlišit 

na peněžní půjčky a úvěrové půjčky. Peněžní půjčky jsou skutečné peněžní prostředky, 

které banka půjčí klientovi. Naopak při uvěrových půjčkách se jedná o „různé formy 

přijímání závazků bankou vůči třetím osobám na výslovnou žádost dlužníka“.65  

Kontokorentní úvěr „ je úvěr, který banka poskytuje v pohyblivé výši komitentu 

na jeho běžném účtu“. 66 Pomocí kontokorentního účtu se požívá vyjadřování 

i zúčtovaní pohledávek a závazků všech obchodních partnerů, kteří vzájemně obchodují 

(můžou poskytovat služby, zasílat zboží či poskytovat jiné hodnoty) toto saldo si zúčtují 

a dále zbytek uhrazují dle dohody (měsíčně apod.). 

Směnečný úvěr je založen na podstatě cenného papíru – směnky. „Směnka  

je listina obsahující zákonem předepsané náležitosti, ze které jejímu pravoplatnému 

majiteli vyplývá právo na zaplacení peněžní pohledávky zde uvedené, kterou má vůči 

tomu, kdo na tuto listinu napsal své závazkové prohlášení a podepsal se pod ně.“ 67  

Lombardní úvěr „ je úvěr zajišťovaný zástavou movité vědci nebo práva 

(ručitelská zástavba). Úvěr zní na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti.“ 68 

2.3.2.2 Střednědobý úvěr a dlouhodobý úvěr 

Do těchto úvěrů se v praxi zařazují všechny úvěry, které mají dobu splatnosti 

nad jeden rok. Do střednědobých úvěrů řadíme úvěry do čtyř či pěti let, vždy záleží  

na konkrétní zemi a její právní legislativě. Úvěry, které jsou delší než těchto 4-5 let 

považujeme za dlouhodobé úvěry. Další rozdělení těchto úvěrů dle věcného základu 

je účel. Tento účel ve většině případů slouží k pořízení základního majetku. Stejně jako 

v krátkodobém majetku zde můžeme rozlišovat kontokorentní, směneční či lombardní 

úvěr. Včetně těchto základních druhů úvěru můžeme rozlišovat u střednědobého 

a dlouhodobého úvěru: 

                                                 
64 ZEMAN V., Bankovnictví – 2. díl, str. 24.  
65 POLIDAR, V., Management bank a bankovních produktů, s. 117. 
66 Tamtéž, s. 117. 
67 Tamtéž, s. 122. 
68 Tamtéž, s. 146. 
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- emisní půjčku, 

- závazková listina, 

- hypotekární (hypotéční) úvěr a jiné. 69 

„Emisní půjčka je úvěr poskytnutý odkoupením dluhopisů (obligací), které 

dlužník emituje za účelem opatření finančních zdrojů. Dluhopisy (obligace) jsou cenné 

papíry, v nichž se emitent (vydavatel) zavazuje splatit přijatý úvěrový obnos a úroky 

ve stanovených termínech.“ 70 

Závazková listina je někdy nazývána jako úvěrový úpis či dlužní úpis). Tyto 

„úvěry poskytuje banka na základě písemné závazkové (dlužní) listiny, úvěrového listu 

úpisu nebo pouze na základě úvěrové smlouvy.“ 71  

Hypotekární úvěr je nejstarším druhem úvěru, při kterém se poskytuje jako 

zástavba nemovitost.  

 

2.3.3 Leasing 

Definicí leasingu v České republice se rozumí – „právní vztah mezi dvěma 

subjekty, v rámci kterého je za konkrétně stanovou úplatu ve prospěch vlastníka věci, 

umožněno užívání konkrétně určené věci leasingovým nájemcem a současně je určeno, 

jak bude nakládáno s věci po skončení smlouvou určené doby trvání leasingu.“72  

Leasing se rozlišuje na tři základní typy a to na finanční, operativní a zpětný.  

Dále budou pro naši potřebu rozebrány dva základní typy a to leasing finanční  

a operativní. 

Leasing je vystižen také jednoduchým heslem, který v angličtině zní „pay as 

you earn“ tedy v překladu „zaplať, až vyděláš“.73  

Mezi hlavní výhody leasingu patří „existence možnosti rychlejšího odepisování 

předepisovaných leasingových splátek než účetní a daňové odepisování předmětu  

při jeho zakoupení na úvěr.“ 74  

                                                 
69 ZEMAN V., Bankovnictví – 2. díl, str. 24. 
70 POLIDAR, V., Management bank a bankovních produktů, s. 156. 
71 Tamtéž, s. 172. 
72 DOUBRAVA, M., Leasingová smlouva, s. 15. 
73 KALABIS, Z., Bankovní služby v praxi, s. 95. 
74 DOUBRAVA, M., Leasingová smlouva, s. 14. 
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2.3.3.1 Finanční leasing 

Jedná se o nejrozšířenější formu leasingu v České republice. Jeho hlavním 

znakem je ujednání o tom, že leasingový nájemce je oprávněn převzít předmět leasingu 

do jeho vlastnictví po celkovém splnění všech podmínek v leasingové smlouvě. 

Definovat finanční leasing můžeme jako „dočasné poskytnutí předmětu leasingu 

leasingovým pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který po uplynutí doby 

trvání smlouvy má právo a často i povinnost předmět leasingu odkoupit za předem 

stanovenou cenu do svého vlastnictví.“75  

2.3.3.2 Operativní leasing 

V České praxi se operativní leasing často zaměňuje s nájmem či pronájmem. 

Operativní leasing má dvě možnosti, jak může být uzavřen. Jedná se o dobu určitou 

či neurčitou. Ve smlouvě bývají podmínky, které ujednávají, jak se bude postupovat 

v době smlouvy a po skončení smlouvy. Jedná se o tyto základní údaje:  

- ujednání omezující celkový odpis předmětu leasingu,  

- sankční ustanovení pro všechny zúčastněné strany, 

- a další.  

Definice operativního leasingu se rozumí: „dočasné poskytnutí předmětu 

leasingu leasingovým pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který 

po uplynutí doby trvání smlouvy předmět leasingu vrací zpět leasingovému 

pronajímateli. Leasingové splátky jsou kalkulovány tak, že pokrývají amortizaci 

předmětu leasingu za doby trvání smlouvy a umožňují až po vrácení předmětu leasingu 

leasingovému pronajímateli a následném prodeji předmětu leasingu za tržní cenu, 

návratnost pořizovací ceny předmětu leasingu, vedle nákladů a obchodní marže, 

leasingovému pronajímateli.“ 76  

 

                                                 
75 DOUBRAVA, M., Leasingová smlouva, s. 16. 
76 Tamtéž, s. 16. 
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3. Praktická část 

V praktické části bude nejprve popsána společnost. O společnosti budou 

uvedeny její základní informace a organizační struktura společnosti.  Dále také bude 

rozebráno její základní portfolio služeb.  

V analytické části budou aplikovány teoretické poznatky na praxi u naší 

společnosti. Nejprve bude rozebráno vnější prostředí firmy analýzou makroprostředí – 

STEPE. Dále bude použita pro odvětvový rozbor Porter analýza na konkrétní prostředí. 

Vnitřní prostředí firmy bude rozebráno 7 kroky a to pomocí McKinseyova rámce „7S“. 

V další kapitole bude uvedena finanční analýza za posledních pět let. Z těchto analýz 

bude uveden závěr pomocí SWOT analýzy. 

Následovat bude popis investice, její charakteristika, také technické parametry 

stroje a následně také rizika spojená s pořízením investice. 

V další části budou uvedeny možnosti financování investice. Kapitola bude 

rozdělena na tři části – financování interními zdroji, financování úvěrem a financování 

leasingem. V části financování úvěrem a leasingem budou uvedeny konkrétní nabídky 

banky. Na závěr bude vybrána nejvýhodnější možnost splácení.    
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3.1 O společnosti 

Název:   Jabara, s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Šrámkova 420/2, Brno - Lesná 

Základní kapitál: 200.000,- Kč 

Rok založení:   2002 

Předmět podnikání: reklamní činnost 

 

Společnost byla založena v roce 2002, je členem Asociace českých reklamních 

agentur a marketingové komunikace. Společnost klade důraz na kreativitu, individuální 

přístup ke klientům, hlavní náplní práce je kompletní servis od průzkumu trhu přes 

komunikační strategii a kreativitu až po produkci. 77 

Organizační struktura: Majitel a současně jediný jednatel společnosti do roku 

2010 vlastnil 100 % obchodního podílu společnosti. Kvůli krizi i novým možnostem 

převedl majitel část obchodního podílu ve výši 30 % na kreativního ředitele, který již 

dlouho dobu byl zaměstnancem společnosti a měl zájem i o vedení společnosti.  

Tedy novodobé uspořádání společnosti činní pro CEO společnosti 70% a 30 % 

pro kreativního ředitele. Další část managementu tvoří vedoucí grafik, vedoucí 

produkce, key account manager a vedoucí programátor.   

Společnost nabízí tyto služby: 

• Corporate identity & style – jedná se o návrh a realizaci jak jednorázových  

či příležitostných reklamních prvků (jako letáky, výroční zprávy,…) ale také 

dlouhodobé projekty jako je právě jednotný firemní styl – jde o hlavní znaky 

k vyjádření jedinečnosti firmy. 

• Komunikační strategie & kampaně – zabývá se nejefektivnějšími prvky  

pro oslovení zákazníků. 

• Věrnostní programy – jedná se o dlouhodobou podporu prodeje i motivace 

zvolené cílové skupiny. 

• Direct Marketing – zprostředkování adresní databáze zvolené cílové skupiny 

zákazníků a jejich následné přímé oslovování. 
                                                 

77 JABARA, O nás, dostupné z: http://www.jabara.cz/o-nas/. 
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• Reklamní předměty a dárky – patří k vhodnému doplnění komunikačního 

mixu každé firmy.  

• Signmaking – jedná se o polepení aut, reklamní cedule, orientační systémy 

po budovách atd. 

• Promo & Eventy – konání akcí jak zážitkové tak společenské pro potenciální 

i stávající zákazníky, obchodní partnery či zaměstnance.  

• Webdesign & nová média – jedná se o tvorbu internetových stránek 

od samého začátku, či jejich obnovení. Společnost se také zabývá aktualizací 

stránek. 

• Public relations – neboli vztah s veřejností – komunikace s vnitřním 

(zaměstnanci) i vnějším okolím firmy – (zákazníci, dodavatelé, kontrolní 

či správní orgány) prostředí firmy. 

• Creative shop – jedná se jak o texty a grafické zpracování reklamních 

kampaní ale také marketingové analýzy a projekty a v neposlední řadě 

o internetové či mobilní aplikace. 78 

                                                 
78 DRÁBKOVÁ I., PODUŠKOVÁ L.: Risk management – Jabara, s.r.o.  
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3.2 Analytická část  

V analytické části bude rozebráno nejprve vnější okolí firmy, oborové 

prostřední a poté vnitřní prostředí firmy (McKensyův rámec „7S“ a finanční analýza). 

Z těchto analýz posléze vyjdou silné a slabé stránky firmy a také její příležitosti 

a popřípadě její hrozby.  

3.2.1 Analýza makroprostředí 

V této kapitole bude pomocí jednotlivých kroků – STEPE rozebráno vnější 

okolí společnosti.  

3.2.1.1 Sociografické faktory 

Ze sociálního hlediska je pro naši společnost nejdůležitější: počet a struktura 

obyvatel, míra nezaměstnanosti a velikost příjmů.  

• Počet a struktura obyvatel 

Na následujícím grafu můžeme vidět věkové složení obyvatelstva. Pro naši 

společnost je důležité na jaký věk lidí je výhodné se s reklamou zaměřit. Od svých 

zákazníků dostane zadání, ale sama společnost si určí, pro koho je daný výrobek 

či služba nejvhodnější. Na grafu je tedy zřetelně vidět množství všech potencionálních 

zákazníků. 

                         Graf 1: Věkové složení obyvatelstva r. 2010 

 
           Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00377ECC/$File/14091005.pdf. 
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• Míra nezaměstnanosti 

V tabulce vidíme průběh míry nezaměstnanosti. Od roku 2008 do r. 2011 

nezaměstnanost stoupá. Pro naši společnost je důležité, že je více lidí k dispozici, tudíž 

má možnost si vybírat z většího množství potencionálních zaměstnanců. Nedá se ale 

určit, zda výběr bude kvalitnější. 

 

      Tabulka 1: Míra nezaměstnanosti 2007-2011 [v %] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra nezaměstnanosti 5,3 4,4 6,7 7,3 6,8 

                                         Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10. 

 

• Velikost příjmů 

Z tabulky je zřejmé, že neustále stoupá průměrná hrubá mzda, je to logické díky 

neustálému zdražování základních potravin, dále běžných služeb či zboží. 

Pro společnost je důležité pro určení základní mzdy pro zaměstnance. 

 

Tabulka 2: Průměrná hrubá měsíční mzda za roky 2006-2011 [v Kč] 

Období 
   ČR celkem Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra 

                                      nominální mzda v Kč 

2007 20 957 20 661 22 387 

2008 22 592 22 439 23 334 

2009 23 344 23 104 24 411 

2010 23 797 23 689 24 265 

2011 23 726 23 791 23 439 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace. 

3.2.1.2 Technologické faktory 

Do technologické oblasti patří neustálý rozvoj informačních médií, dnes  

už nestačí internet (ten se bere jako samozřejmost), ale nové aplikace, které jsou 

použitelné do mobilních telefonů, smartphone, tablety atd. Věda jde neustále dopředu  

a firma musí neustále sledovat nové technologie, aby vyhověla všem přáním zákazníků.  
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3.2.1.3 Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů vybereme daň z přidané hodnoty, úrokovou míru, daň 

z příjmu, inflace, HDP, vývoj měnového kurzu CZK/EUR, vznik nových firem.  

 

• Daň z přidané hodnoty  

Z ekonomického hlediska je pro naši firmu podstatný neustálý nárůst DPH. 

Tudíž cena služby se zvyšuje a zákazník se více rozmýšlí nad investicí do reklamy. 

Ale pro firmu se nejedná o zvýšení zisku. 

 

   Tabulka 3: Historický vývoj sazeb DPH [v %] 

  2004-2007 2008-2009 2010-2011 od 2012 

Základní sazba 19 19 20 20 

Snížená sazba  5 9 10 14 

                                             Zdroj: http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr. 

 

• Úroková míra 

V následující tabulce vidíme vývoj úrokových měr České národní banky. 

Z těchto úrokových měr tvoří komerční banky své úrokové míry, za které půjčují peníze 

ostatním podnikatelským i nepodnikatelským subjektům.  

 

     Tabulka 4: Vývoj úrokových sazeb ČNB [v %] 

 7. 8. 2009 7. 5. 2010 3. 2. 2011 3. 5. 2012 

2T repo sazba 1,25 0,75 0,75 0,75 

Diskontní sazba 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lombardní sazba 2,25 1,75 1,75 1,75 

Zdroj : http://www.finance.cz/bankovnictvi/sazby-cnb/. 

 

• Daň z příjmů:  

Daň z příjmů právnických osob v posledních letech se drží na úrovni 19 %. 

Politická situace má zájem o rozšíření a rozvoj podniků, proto se ani v následujících 

letech neuvažuje o nějakém vyšším zdanění.  
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     Tabulka 5: Vývoj sazeb daně z příjmu FO a PO za rok 2009-2012 [v %] 

Vývoj sazby daně z příjmů 2009 2010 2011 2012 

- právnických osob 20 19 19 19 

- fyzických osob 15 15 15 15 

                                                                                                  Zdroj : vlastní zpracování. 

 

• Inflace 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 je 1,9 %. Jak můžeme vidět, 

inflace po světové ekonomické krizi v roce 2009, začíná stoupat. To je pro celou 

ekonomickou situaci v ČR pozitivní jev.  

 

    Tabulka 6: Meziroční změna inflace [v %] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

                                                     Zdroj : http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. 

 

• HDP (Hrubý domácí produkt): 

HDP pro rok 2011 činní 3 807,2 mld. Kč, tedy meziroční růst o 1,7 %. Hrubý domácí 

produkt po ekonomické krizi stoupá. 

 

   Tabulka 7: Vývoj hrubého domácího produktu v roce 2006-2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP (v mld. Kč) 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 3809,3 

HDP na 1 
obyvatele (Kč) 

354 808 368 986 356 405 358 957 362 949 

                                                  Zdroj : http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10. 

 

• Vývoj měnového kurzu 

Aktuální kurz pro nákup činní 24,579 Kč/EUR a prodej činní 25,481 Kč/EUR 

(stav k 7. 5. 2012). Pro nákup USD činní 18,670 Kč/USD a prodej 19,355 Kč/USD. 
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     Tabulka 8: Vývoj měnového kurzu 2007-2011 (průměrná hodnota) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

CZK/EUR 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586 

CZK/USD 20,308 17,035 19,057 19,111 17,688 

                                              Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10. 

 

• Počet firem 

Každá nově vstupující firma na trh je pro naši firmu potencionální zákazník. 

Tyto firmy se poté rozdělí na ty, které ve své organizační struktuře již myslí na své 

vlastní marketingové oddělení (jedná se o větší firmy) a na ty menší, které budou 

potřebovat oslovit své nové zákazníky a to reklamní kampaní.  

V roce 2011 bylo založeno 22 333 nových subjektů (z toho a.s. 1 174 a počet 

s.r.o. je 21 174). 

V Praze každoročně vzniká nejvíce společností, tak tomu bylo také v roce 2011. 

Jedná se o 44,5 %  - 9 944. Důvod je vysoká koncentrace lidí a tím pádem více 

možností pro odběr nových služeb a zboží, ale na druhou stranu také velká konkurence 

pro nově vznikající firmy. Druhé místo ve vzniku nových firem patří Jihomoravském 

kraji – 2 225. Třetí místo má kraj Moravskoslezský a to s 1 481 nově vzniklých firem. 

Nejhůře je na tom Karlovarský kraj se 329 firmami, kraj Vysočina s 348 novými 

firmami a Liberecký kraj s 361 firmami.  

 

      Tabulka 9: Celkový počet firem v ČR v období 2008-2011 

Rok 2008 2009   2010 2011 

a.s.   22 888   23 221   24 042   24 714 

s.r.o. 280 736 296 787 316 447 332 987 

Celkem 303 624 320 008 340 489 357 701 

 Zdroj : ČEKIA (databáze MagnusWeb) - http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315tz120116. 
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3.2.1.4 Politické a legislativní faktory 

Politické faktory 

Poslední volby do vlády proběhly na podzim v roce 2010. V těchto volbách 

vyhrála pravice s koalicí ODS, TOP 09 a Věci Veřejné. Premiérem se stal RNDr. Petr 

Nečas z ODS. Důležitou osobnosti pro oblast podnikání je také ministr financí Ing. 

Miroslav Kalousek (TOP 09), ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek (ODS) 

a ministr práce a sociálních věcí – Dr. Ing. Jaromír Drábek (TOP 09). 

Pravice podporuje podnikání a podnikatele.  

Legislativa 

- Zákon č. 40/1995 Sb. ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. 

- Zde si firma musí dávat zejména pozor na Zákon o „klamavé reklamě“. Je těžké 

vymýšlet stále nové věci, které by oslovily co nejvíce lidí. Ale firma nesmí 

propadnout víře, že čím víc toho člověk naslibuje (uvede nepravdivé skutečnosti 

/fakta), že daný výrobek či služba splní, tím bude prodejnější.  

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty.  

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

3.2.1.5 Ekologické faktory 

V dnešní době se klade velký důraz na ekologii, pro naši společnost je to velká 

výzva. Jedná se například o výrobu reklamních předmětu z ekologického materiálu, 

či materiálu nezatěžující životní prostředí. 

 

  Tabulka 10: Příklad doby rozpadu různých druhů materiálů 

Materiál bio-odpad Papír plechovka pet-lahve sklo 

Doba do měsíce 1 rok 15 let 100 let tisíce let 

      Zdroj: vlastní zpracování. 



47 

 

3.2.2 Porter analýza 

V Porterově analýze budou rozebrány konkrétní dodavatelé společnosti 

Jabara, s.r.o. Poté bude uvedena nejbližší konkurence, dále její zákazníci, v posledních 

krocích bude uvedena nově vznikající konkurence a dále možnosti její substituce.  

3.2.2.1 Dodavatelé 

Jako dlouhodobí významní dodavatelé, se kterým společnost Jabara, s.r.o. 

spolupracuje, jsou: 

 

1) ART Jazz, spol. s r.o. – firma sídlící v Brně. Jedná se o menší rodinnou 

firmu, která se zabývá externí tak i interní reklamou – od grafické podoby  

až po samotnou realizaci. Spolupráce s ART Jazz trvá přibližně už 5 let. 

Využívá služeb výroby a realizace reklamních předmětů. 79 

 

2) Grafický podnik Kusák, s.r.o. – jedná se o tiskárnu sídlící ve Vyškově. 

Služby této společnosti se využívají přibližně od začátku samostatného 

působení firmy a to od roku 2002. V tomto podniku je stabilní a jistá pozice 

a tudíž komunikace s touto firmou je vždy velmi dobrá. Jediná nevýhoda  

je to, že firma sídlí mimo Brno, a tak když je potřeba tisknout něco  

na poslední chvíli je složitější s firmou komunikovat. Pro tyto případy  

se využívá jiná tiskárna.  80 

 

3) Reda, a.s. – jedná se o firmu vyrábějící reklamní předměty, dárkové 

předměty a reklamní dárky. Společnost Jabara, s.r.o. využívá tuto firmu  

až po celkovém grafickém návrhu. Zadá své požadavky a jednotlivé návrhy 

a společnost Reda je dodělá do konečné fáze. 81 

 

4) Tiskárna Afel, s.r.o. – tiskárnu sídlící v České, využívá společnost Jabara, 

s.r.o., hlavně při tisku na poslední chvíli. Ale za takovéto tisky na poslední 

                                                 
79 ART-JAZZ, spol. s r.o., O firmě ART-JAZZ, spol. s r.o., dostupné z: http://www.art-jazz.cz/onas.htm. 
80 GRAFICKÝ PODNIK KUSÁK, s.r.o., O nás, dostupné z: http://www.kusak.cz/onas. 
81 REDA, a.s., O společnosti, dostupné z: http://www.reda.cz/o-nas/soucasnost/. 
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chvíli se musí připlácet. Tiskárna Afel má u naší společnosti velké jméno 

a využívá se v poslední době velmi často.  82 

3.2.2.2 Konkurenti  

Jako konkurenty bereme v potaz brněnské společnosti, které mají stejné pole 

působnosti. Jedná se reklamní agentury, které jsou schopny zabezpečit celou 

marketingovou strategii – od samotného návrhu k realizaci a poté až k prodejnímu 

a poprodejnímu zhodnocení.  

 

1) Media Age, s.r.o. – jedná se také o komunikační a marketingovou 

organizaci sídlící v Brně. Jedna z předních výhod společnosti je, že má jednu 

svoji pobočku v Praze a tudíž má větší okruh působení. Další výhodou této 

společnosti je, že vlastní svoji kvalitní tiskárnu, a tak nemusí vyhledávat 

spřízněnou firmu a má také další nabídku nejen z řad konečných zákazníků, 

ale také z dalších firem, kteří potřebují pro nabídku svých služeb kvalitní 

tisk.83 

 

2) Orin.cz, s.r.o. – jedná se taktéž o komunikační agenturu, která nabízí 

celkový reklamní servis. Sídlo má také v Brně a další pobočku v Bratislavě, 

zaměřuje se tedy i na slovenský trh. Jedná se o firmu působící na trhu již 

od roku 1992, tedy s dlouhodobým působením a s velkou klientelou, která se 

k prověřené firmě ráda vrací. 84 

 

3) Snip & CO, spol. s r.o. – jedná se o reklamní agenturu působící na trhu přes 

dvacet let. Patří k větším společnostem a jako jednou z hlavních činností  

se zabývá reklamou v městské hromadné dopravě (jedná se jak o venkovní 

polep, vnitřní polep ale také výlep na zastávkách), nejenom v Brně ale také 

v Jihlavě. Tedy její pobočky jsou jak v Brně, tak v Jihlavě.  Od roku 1998 je 

                                                 
82 AFEL TISKÁRNA, s.r.o. O firmě, dostupné z: http://www.tiskafel.cz/. 
83 MEDIA AGE, s.r.o. O nás, dostupné z: http://www.mediaage.cz/onas.html. 
84 ORIN CZ, s.r.o. O nás, dostupné z: http://www.orin-cz.cz/. 
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jeden z hlavních reklamních partnerů a propagátorů - IGNIS BRUNENSIS – 

mezinárodní přehlídka ohňostrojů tzv. „Brno uprostřed Evropy“.85 

 

4) Kobra Design, s.r.o. – tato reklamní agentura sbírá ocenění za vlastní 

návrhy v různých grafických soutěžích napříč republikou. Hlavní náplní této 

reklamní agentury je právě tato grafická podoba a to především grafická 

podoba časopisů.  86 

3.2.2.3 Zákazníci 

V současné době má společnost hlavního zákazníka iDNES.cz s reklamní akcí 

na „iDNES.cz inspiruje miliony čtenářů?“ – jedná se o soutěž mezi mladými lidmi 

(od 18-24 let), která chce podpořit cíle mladých lidí. Dalším stálým zákazníkem  

je město Tišnov (majitel společnosti bydlí ve vesnici poblíž tohoto města). Zde má své 

dlouholeté kontakty a úřad se k prověřené kvalitní reklamní agentuře rád vrací. Každý 

rok si nechává u společnosti vyrobit kalendář, který je vždy zaměřen na okolí 

Tišnovska, a poté další reklamní předměty jako ročenky a PF-ka. Dalším současným 

zákazníkem je společnost Tauron, které firma dělala celkový návrh a realizaci 

internetových stránek. Další významní klienti jsou: Město Brno (např. nejposlednější 

akce – Brněnské dny pro zdraví posedmnácté.), počítačová firma Lenovo a mnoho 

dalších.87 

3.2.2.4 Nově vstupující konkurenti 

V tomto odvětví nejsou žádné výrazné požadavky, které by případný zájemce 

o vstup na trh reklamních agentur měl splnit. Podnikatel nepotřebuje žádné certifikáty  

či dlouholetá studia, ale naopak měl by být dostatečně kreativní a velkou motivaci 

uspět. Samozřejmostí musí být peněžní vklad a také velmi kvalitně zpracované 

internetové stránky. Trh je naplněn velkým množstvím reklamních a komunikačních 

agentur a proto se musí jednoznačně odlišit od konkurence, aby zaujal zákazníky, kteří 

s největší pravděpodobnostní už služby některé reklamní agentury využívají. 

                                                 
85 SNIP & CO, spol. s r.o., O nás, dostupné z: http://www.snip-brno.cz/o-nas--22.html. 
86 KOBRA DESIGN, s.r.o., O nás, dostupné z: http://www.kobra.cz/onas.html. 
87 JABARA, s.r.o., Novinky, dostupné z: <http://www.jabara.cz/novinky. 
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3.2.2.5 Substituty a komplementy 

Jako komplementy bychom mohli jmenovat marketingové oddělení ve firmě, 

jedná se spíše o velké firmy, které s tímto oddělením počítali už na začátku vzniku 

firmy. Střední firmy počítají s jedním člověkem, který se o marketing ve firmě stará. 

Ten dostane určitý kapitál s návrhy a požadavky a na něm je jak splní zadání – jeho 

úkolem je najít marketingovou agenturu, která nejlépe a samozřejmě 

za co nejpříznivější cenu je schopna vyhovět jeho nárokům. 

 
 

3.2.3 McKinseyův rámec „7S“  

V následující kapitole bude dle rámce 7S postupně rozebrána struktura 

společnosti, její strategie, informační systémy, sdílené hodnoty, schopnosti, 

spolupracovníci a styl řízení (vedení) společnosti.  

3.2.3.1 Structure – organizační struktura společnosti 

Dle organizační struktury můžeme vidět jak je společnost rozdělena na určité 

části. Každý z vedoucích pracovníků má na starosti jednotlivou oblast podnikání.  

 

Obrázek 2: Organizační struktura 

 

                        Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.2.3.2 Strategy – strategie 

Motto společnosti můžeme považovat za obecnou strategii. Motto společnosti 

zní: „Fullservice neznamená, že umíme všechno, ale to, že máme přehled o celém trhu, 

umíme postavit strategii, vybudovat značku a navrhnout účinný komunikační mix.“88 

3.2.3.3 Systems – informační systémy 

Jako informační systém využívá firma systém Poem. Jsou zde vedeny jednotlivé 

zakázky. Je to oficiální systém, který firma využívá od roku 2005. V systému  

jsou zaznamenány, v jakém stavu se jednotlivé zakázky nacházejí. Ze systému jde 

vyčíst: komunikaci obchodních zástupců s objednatelem, dále jaké faktury byly zaslány, 

popřípadě které byly zaplaceny. Dalším systémem je účetní systém Pohoda.  

3.2.3.4 Shared Values – sdílené hodnoty 

Ve firmě vládne přátelská atmosféra. Zaměstnanci jsou dostatečně informováni 

o hlavním směru a cílech společnosti. Každý se snaží svojí prací přispět k hlavnímu cíli 

společnosti a to udržet a rozvíjet spolupráci se stálými zákazníky, a to dodržováním 

stanovených termínů a kvality své práce a proaktivním přístupem řešení svěřených 

úkolů a vyhledáváním nových zákazníků. Každý přistupuje ke své práci jako ke své 

„vlastní“ ne jako práci pro někoho druhého.  

3.2.3.5 Skills – schopnosti 

Jak již bylo řečeno, jde o malou firmu a každý jednotlivec, který by měl rozšířit 

řady firmy, musí disponovat požadovanou kvalitou. Na dnešním trhu práce lze 

dostatečně vybírat.  

3.2.3.6 Staff – spolupracovníci (skupina) 

Ve společnosti je 15 zaměstnanců. Všichni jsou přímými podřízenými jednateli 

a zároveň zakladateli společnosti. Každý zaměstnanec je velmi zainteresován 

na každém svém úkolu, protože od výsledků své práce a úkolů je odvozena mzda. 

Na sezónní práci, či na nějakou větší reklamní kampaň jsou často nabíráni brigádníci 

z řad studentů středních i vysokých škol.  

                                                 
88 JABARA, O nás, dostupné z: <http://www.jabara.cz/o-nas/>. 
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3.2.3.7 Style – styl řízení (vedení) 

Dle rozdělení Rensise Likerta můžeme ve společnosti Jabara, s.r.o. říci, že je zde 

styl vedení participativní („volná obousměrná komunikace, otevřenost ve zpětné vazbě, 

rozhodnutí jsou přijímána skupinově“ 89). Je to hlavně dáno tím, že se jedná o malou 

firmu, kde záleží na každém zaměstnanci. Každý zaměstnanec je zodpovědný za svou 

část práce či úkolu, ale jakýkoliv jiný zaměstnanec starající se o jinou část úkolu  

je se svým názorem vždy vyslechnut.  

 

3.2.4 Finanční analýza 

Ve finanční analýze budou vypočítány ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. Dále tyto výsledky budou zhodnoceny na základě teoretických 

poznatků.  

3.2.4.1 Ukazatel rentability 

Ukazatele rentability jsou dosahované hodnoty dobré, a tudíž podnik vytváří 

hodnotu pro své majitele, pouze hodnota rentability tržeb je nízká, ale od roku 2010 

se už zlepšuje a dostává se alespoň na 6 % 

 

    Tabulka 11: Ukazatele rentability 

Ukazatel: 2007 2008 2009 2010 2011 

ROI 19,50 20,71 14,53 30,37 35,25 

ROA 27,68 12,92 8,62 22,11 20,18 

ROE 45,71 35,58 18,42 37,02 40,05 

ROS 9,99 3,44 2,46 6,08 7,94 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Na následujícím grafu můžeme vidět vývoj rentability v průběhu posledních 

pěti let. 

                                                 
89 MANAGEMENT MANIA, Styl řízení/styl vedení, dostupné z: 
http://managementmania.com/index.php/vedeni-komunikovani/110-styl-rizeni. 
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      Graf 2: Vývoj rentability v letech 2007-2011 

 
                Zdroj: vlastní zpracování. 

3.2.4.2 Ukazatel likvidity 

Hodnoty ukazatelů likvidity lze hodnotit pozitivně. Pohybují se v doporučeném 

rozsahu nebo nad doporučenými hodnotami. Společnost by v budoucnu neměla mít 

problémy s likviditou. 

 

 Tabulka 12: Ukazatele likvidity  

Ukazatel: Doporučené 
hodnoty 

2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita od 0,2 1,03 0,53 0,77 1,20 1,57 

Pohotová likvidita od 1,0 1,56 1,32 1,68 2,19 2,54 

Běžná likvidita od 1,8 1,64 1,34 1,72 2,19 2,34 

           Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak můžeme vidět na následujícím grafu, bodový zlom je v roce 2008 následně 

likvidita okamžitá, pohotová i běžná roste.  
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    Graf 3: Vývoj likvidity v letech 2007-2011 

 

            Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.2.4.3 Ukazatel aktivity 

Ukazatele využití aktiv nás informují o tom, že společnost má zhruba tolik 

majetku, kolik potřebuje. Doby obratu zásob jsou minimální, jelikož společnost 

poskytuje služby a její zásoby jsou minimální. Je dobré, že v posledním roce se doba 

obratu pohledávek i závazků snižuje. Negativní pro společnost je, že doba obratu 

závazků je nižší než doba obratu pohledávek. 

 

   Tabulka 13: Ukazatele aktivity 

Ukazatel: 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob 1,51 0,86 2,01 0,00 0,00 

Doba obratu pohledávek 42,32 46,89 45,87 36,41 37,84 

Doba obratu závazků 37,95 36,29 35,70 18,18 16,51 

Obrat celkových aktiv 3,80 3,75 3,50 3,64 3,70 

Obrat stálých aktiv 31,56 29,23 45,31 31,95 32,85 

              Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.2.4.4 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o snižujícím se trendu využití cizích zdrojů, 

což potvrzuje i ukazatel úrokového krytí, který je ve všech letech nad hodnotou 

bankovního standartu. 

 

    Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel: 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 72% 63 % 52 % 45 % 40 % 

Ukazatel úrokového krytí 15,7 12,79 9,29 29,24 31,5 

              Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podnik neustále snižuje celkovou zadluženost. Tuto skutečnost můžeme vidět 

přehledně na následujícím grafu.  

 

Graf 4: Vývoj zadluženosti v letech 2007-2011 

 
        Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.2.5 SWOT analýza 

V následující tabulce můžeme vidět shrnuty silné a slabé stránky, ale také 

příležitosti a hrozby, které vyšli z předchozích analýz.  

 

Tabulka 15: SWOT analýza 

 

                Zdroj: vlastní zpracování. 

Silné stránky Slabé stránky 

- důraz na kreativitu a 

jedinečnost, 

- mladý kolektiv zaměstnanců 

připravený na získávání nových 

poznatků a případné převzetí 

změn, disponující praxí i 

zkušenostmi 

- stabilní spolupráce s městem 

Brnem či Tišnovem 

- znalost trhu 

- mladý kolektiv - méně zkušeností   

- sídlo na okraji Brna 

- jazyková omezení 

Příležitosti Hrozby 

- neustálý vznik nových firem na 

trhu – získání nových zákazníků 

- proniknutí na zahraniční trhy 

(Slovensko, Rakousko) 

- tiskařské a publikační oddělení  

- vznik velkého množství 

reklamních agentur – rostoucí 

konkurence 

- neustálý růst cen, dále inflace 

a dopady ekonomické krize 
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3.3 Popis investičního záměru 

Společnost Jabara, s.r.o. se již dlouho rozhoduje pro nákup velkoformátového 

tiskařského stroje. Pro její potřeby nejvíce vyhovuje stroj UV tiskárna Barak iQ. Jedná 

se o stroj od izraelského výrobce Matan Digital Printers, který patří mezi průkopníky 

velkoformátových digitálních inkjetových tiskových strojů kategorie Super-wide 

Format. 

Na následujícím obrázku můžeme vidět tiskárnu Barak iQ. 

 

 Obrázek 3: UV tiskárna Barak iQ  

 
Zdroj: http://www.matanprinters.com/src/Barak5Big.jpg. 

 

Tato tiskárna bude používána na nejrůznější druhy tisku. Na následujícím 

obrázku můžeme vidět příklady použití.  

První obrázek ukazuje použití na billboardech. Druhý obrázek znázorňuje tzv. 

„Building Wraps“ – stavební zábrany. Pod tyto reklamy se schová v rušných ulicích 

provádějící se stavba. Díky tomu nejde na ulici tak velký hluk a hlavně nečistota. 

Následuje ukázka tisku na tkaniny – číslo 3. Na čtvrtém obrázku vidíme podsvícený 



58 

 

tisk. Následuje tisk na kamionovou dopravu a na závěr ukázka klasického tisku 

v obchodním domě.   

Obrázek 4: Ukázka použití tisku 

 
Zdroj: http://www.matanprinters.com/Product.asp?PiD=0.3.11&id=274. 
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3.3.1 Charakteristika stroje 

Jedná se o nový stroj. První ukázka stroje byla na veletrhu FESPA Digital 

v roce 2011 v Hamburku. Tiskárna byla vyvinuta s novou technologií tisku, která  

se nazývá Parallel Drop Size. Jedná se o systém, který řídí velikosti kapek inkoustů. 

Tyto kapky mají objem od 20 do 40 pikolitrů. Toto řízení velikosti kapek umožňuje 

zvyšování kvality potisku bez jakéhokoliv omezení rychlosti stroje či zvýšení spotřeby 

inkoustu.90  

Jak již bylo řečeno, výrobce je izraelská společnost. Pro evropský trh existuje 

jediné zastoupení tohoto výrobce - jedná se o španělskou pobočku se sídlem 

v Barceloně.  

Ovládání tohoto stroje je velice snadné a jednoduché. Na obsluhu stačí pouze 

jeden zaměstnanec – operátor, který ovládá stroj a manipuluje s materiálem. Výrobci již 

počítali s tím, že pro firmy je velmi důležité zbytečné nevyčerpávání lidských zdrojů. 

Proto stroji nechybí pomocné nástroje, které velmi pomohou s manipulací.  

Další jeho velkou výhodou je, že je do systému zabudován Mobile Online 

Management Control. Jedná se o mobilní on-line kontrolu pro manažery či vlastníky. 

Tato aplikace je informuje o stavu tiskové produkce. Tedy informace o momentálním 

stavu tisku, dále o předpokládaném času, kdy bude tisk ukončen a také aktuálního 

náhledu na tisk.  

Tento stroj je také velmi šetrný k životnímu prostředí. Součástí Barak iQ jsou 

katalyzační přístroje, které čistí případné nebezpečné výpary a tak společnosti ušetří 

na drahém ventilačním systému. Další informace, které uvádí výrobce, jsou že, snižuje 

environmentální náklady a také minimalizuje likvidaci odpadů.  

 

3.3.2 Technické parametry 

V následující tabulce můžeme vidět přehledné informace a také výhody této 

tiskárny. Na závěr tabulky je uvedena cena stroje. 

 

 

                                                 
90 SVĚT TISKU, Velkoformátová UV tiskárna Barak iQ, dostupné z: 
http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6971. 
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Tabulka 16: Technické parametry Barak iQ 

Parametr Popis  

Technologie tisku PDS (Parallel Drop Size) inkjet 

Skutečné tiskové rozlišení 600 dpi (kolik bodů je na délce 2,54 cm)  

Šíře dráhy média 5 000 mm 

Produkční rychlost tisku až 353 m²/hod 

Počet inkjetových hlav 32 

Trvanlivost potisku 2 roky 

Maximální tloušťka materiálu až 25 mm  

Odpad pouze 35 cm – při načítání média 

Cena tiskárny bez DPH 5 000 000 Kč  

Cena včetně DPH 6 000 000 Kč 

Zdroj: v lastní zpracování.91 92 

 

3.3.3 Přínosy nového stroje 

Společnost Jabara, s.r.o. využívá pro tisk své spřátelené tiskárny. Občas 

dochází mezi společnostmi na barterový obchod – kdy pro společnost Jabara, s.r.o. 

tiskárny vytisknou potřebné dokumenty a na oplátku pro tiskárny vymyslí či zrealizují 

reklamní kampaň. Nákladové položky se ale za tisk rok od roku zvyšují.  

Pro společnost Jabara, s.r.o. bude mít přínos tiskárna ze dvou stran:  

1.  Ušetří náklady za tisk.  

2.  Nabídne tisk jako svoji další podnikatelskou aktivitu.  

 

 

 

                                                 
91 SVĚT TISKU, Velkoformátová UV tiskárna Barak iQ, dostupné z: 
http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6971. 
92 MATAN DIGITAL PRINTERS, Barak iQ, dostupné z: 
http://www.matanprinters.com/Product.asp?PiD=0.3.11&id=274. 
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3.4 Rizika investičního projektu 

V následující tabulce jsou souhrnně uvedeny druhy rizik a jejich slovní 

ohodnocení velikosti rizika. Pod tabulkou jsou popsány konkrétní druhy rizik.   

 

Tabulka 17: Druhy rizika 

Druh rizika Velikost rizika 

Nedostatečná propagace možností tisku  Velké 

Malá poptávka Velké 

Nesplnění dodávek klientů Střední 

Ukradení či poškození stroje Střední 

Špatná obsluha stroje Nízké 

Zdroj: vlastní zpracování.  
 

 

Nedostatečná propagace možností tisku pro externí společnosti či širokou 

veřejnost, tímto je myšleno malé či žádné povědomí veřejnosti o možnosti moderního 

tisku ve společnosti Jabara, s.r.o. Eliminace tohoto rizika bude spočívat, jak ve velké 

reklamní kampani (seznámení veřejnosti s novou podnikatelskou aktivitou), tak i různé 

počáteční slevové akce na nalákání zákazníků. 

Malá poptávka po tisku od veřejnosti, tento bod je spojen s předcházejícím. 

Eliminace rizika bude spočívat opět ve velké reklamní kampani.  

Nesplnění dodávek klientů, jedná se jak o časové nesplnění dodávky, tak i 

špatné formy či chyby v tisku. Toto riziko by mělo být zcela v kompetenci 

zaměstnanců, kteří budou stroj obsluhovat. Zaměstnanci se musí pečlivě věnovat 

kontrole před samotným tiskem, neboť vytištěný dokument již nelze opravit.  

Ukradení či poškození stroje, stroj bude klasicky zabezpečen v budově 

společnosti. Přístup a tím i klíče budou mít k dispozici pouze oprávněné zodpovědné 

osoby. Stroj pro možnost ukradení či poškození bude pojištěn. Součásti balíčku 

pojištění bude i pojištění pro případ živelných pohrom, jako je např. požár, vytopení 

budovy, atd.  

 Špatná obsluha velkoplošné tiskárna a s tím spojen nekvalitní – vadný tisk. 

Samotný stroj se dodává s veškerým obslužným a ovládacím softwarem. Osoby 

provádějící obsluhu na stroji musí být seznámeny s funkcí stroje a jeho správným 
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ovládáním.  Správným vyškolením pracovníků a včasným informováním servisního 

střediska na chyby tiskárny lze zcela eliminovat tento nežádoucí druh rizika.  

 

3.5 Financování 

V následující kapitole budou uvedeny nejvhodnější možnosti financování dané 

investice. Jako první budou uvedeny možnosti financování interními zdroji, následovat 

budou externí zdroje a to konkrétně úvěr a leasing.   

Společnost je plátcem DPH, zaplatit tedy musí 5.000.000 Kč. Část může 

zaplatit z vlastních zdrojů.  

3.5.1 Interní zdroje financování 

Společnost má na účtu a v pokladně 1.680.000 Kč. Tato částka rozhodně 

na investici nestačí. Pro společnost je důležité mít po ruce hotovost. Společnosti se ale 

vyplatí částečné zaplacení ve formě mimořádné splátky či žádosti o nižší úvěr. 

Společnost může zaplatit až 1.000.000,-Kč a neovlivní to jeho likviditu.  

3.5.2 Externí zdroj financování - Úvěr  

Jedou z možností vhodné formy financování po společnost Jabara, s.r.o.  

je financování úvěrem. Hlavní podmínka pro poskytnutí úvěru je vedeni účtu u dané 

banky. Společnost Jabara, s.r.o. má bankovní účet u Komerční banky. Společnost dále 

neuvažuje o vytvoření nového účtu kvůli úvěru. Proto se v práci budu zabývat nabídkou 

Komerční banky, a.s., ale pro srovnání uvedenu v práci navíc úvěr od ČSOB, a.s. 

Po zhodnocení trhu vypadá úvěr od ČSOB, a.s. jako nejideálnější. Budu zjišťovat, zda 

by pro společnost nebylo výhodné možnost vytvoření nového účtu pro tento úvěr.  

3.5.2.1 Komerční banka 

Komerční banka, a.s. (KB) patří do skupiny KB, která je součástí mezinárodní 

skupiny Société Générale. KB patří k předním bankovním institucím nejen na území 

České republiky, ale také v celé střední a východní Evropě. Komerční banka byla 
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založena v roce 1990 (státní instituce), v roce 1992 se transformovala na akciovou 

společnost. 93 

 

Nabídka „Profi úv ěru“ 

Jedná se o rychlý úvěr pro podnikatele. Tento úvěr je určen pouze právnickým 

osobám nebo fyzickým osobám – podnikatelům. Dále subjekt musí být oprávněn 

podnikat na území České republiky a také mít daňovou povinnost v ČR.  

Charakteristika: 

- Výběr mezi krátkodobým (splatnost do jednoho roku), střednědobým (splatnost 

do pěti let) a dlouhodobým (splatnost do sedmi let) úvěrem. 

- Lze ho použít k financování: oběžných prostředků, hmotného investičního 

majetku a provozních potřeb.  

- Dále lze si vybrat, jak chceme úvěr čerpat – jednorázově (pro náš účel), 

postupně nebo opakovaně.  

- Existence standardního zajištění (ručení, zástavní právo k nemovitostem, věci 

movité či k pohledávce). 

- Je poskytován pouze v Kč.  94 

 

Konkrétní nabídka  

Komerční banka nabídla na tuto investici dva druhy financování. První  

je na dobu 36 měsíců – 3 roky a druhá možnost je na 60 měsíců – 5 let. V následující 

tabulce můžeme vidět výši měsíční splátky a další měsíční poplatky. V obou případech 

počítá společnost Jabara, s.r.o., že může zaplatit 15 % z nákupní ceny – 900.000,- Kč. 

Proto společnost žádá o úvěr v hodnotě 5.100.000,-Kč.  

Úroková sazba, jakou Komerční banka nabídla, je 6,49 %. 

Cena vyřízení realizaci úvěru je 3060 Kč. Jedna z dalších výhod je, že 

při splacení úvěru předčasně nejsou žádné poplatky či sankce.  

 

                                                 
93 KOMERČNÍ BANKA, Základní informace, dostupné z: http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-
informace.shtml. 
94 KOMERČNÍ BANKA, Profi úvěr, dostupné z: http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-
milionu/financovani/profi-uver.shtml. 
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Tabulka 18: Nabídka úvěru od Komerční banky, a.s. [v Kč] 

Doba splácení            36 měsíců                   60 měsíců 

Výše úroku měsíčně 26 609 26 609 

Výše splátky měsíčně 113 889  68 334 

Poplatky měsíčně  600 600 

Měsíční celková splátka 174 717 118 050 

Úroky celkem 957 924 1 596 540 

Jistina 4 100 004 4 100 040 

Zaplacená částka celkem 5 057 928 5 696 580 

Zdroj: vlastní zpracování, dle informací pí Florianové, KB. 

 

Pro společnost Jabara, s.r.o. by byla vhodnější delší doba úvěru, tedy nižší 

splátky. Společnost by v takovémto případě přeplatila 1.047.000 Kč.  

Dále Komerční banka, a.s. vyžaduje ručení. První možnost jak ručit  

je avalovanou bankosměnkou nebo nemovitostí. V našem případě, kdy společnost 

nevlastní nemovitost přichází v úvahu pouze ručení avalovanou bankosměnkou.  

3.5.2.2 ČSOB, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) byla založena státem v roce 

1964. Sloužila pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničních operací. 

V roce 1999 byla privatizována belgickou KBCBank patřící do skupiny KBC. Od roku 

2007 působí banka na českém i slovenském trhu a také se v tomto roce stal KBC 

jediným akcionářem. ČSOB patří k největší bance na českém území. Má přes 7 775 

zaměstnanců a přes 251 poboček. 95 

Nabídka „ČSOB Účelový úvěr“ 

Tento úvěr je určený pro podnikatele, dále pro střední či velké firmy 

na financování vymezených potřeb, které mají investiční charakter.  Výhody:  

- Úvěr lze poskytnout v CZK či jiné vybrané měně.  

- Odklad první splátky až o 12 měsíců. 

- Individuálně nastavený splátkový kalendář podle potřeb a možnosti firmy.  

                                                 
95 ČSOB, O společnosti ČSOB, dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-
CSOB/Stranky/default.aspx. 
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- Splácení charakteru až po dobu 20 let. 96 

Konkrétní nabídka 

Společnost nabídla na tento druh investice střednědobý úvěr (5 let). První 

možnost, kterou ČSOB, a.s. nabídla je měsíční splátkový kalendář na dobu 60 měsíců, a 

dále 20 čtvrtletních splátek. Výše úvěru o který Jabara, s.r.o. žádá je 4.000.000,- Kč, 

tedy 1.000.000,- Kč musí zaplatit předem na investici. Dále banka ohodnotila úvěr 7 % 

úrokem p. a. 

 

Tabulka 19: Nabídka úvěru od ČSOB, a.s. 

Doba splácení 20 čtvrtletí            60 měsíců 

Jednorázový poplatek  2 000 Kč 2 000 Kč 

Vedení úvěrového 
účtu/měsíčně (čtvrtletn ě) 

200 Kč 200 Kč 

Úroky měsíčně viz příloha viz příloha 

Splátka měsíčně  viz příloha viz příloha 

Měsíční/čtvrtletní celková 
splátka 

238 765 Kč + 200 Kč = 
238 965 Kč 

79 205 Kč + 200 Kč = 
79 205 Kč 

Úroky celkem 775 298 Kč  752 288 Kč 

Jistina 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

Zaplacená částka celkem 
4 775 298 Kč + 20*200 Kč 

+ 2 000 Kč =  
4 781 298 Kč 

4 752 288 Kč +60*200 Kč 
+ 2 000 Kč= 

4 766 288 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, dle informací pí Drbalové, ČSOB, a.s. 

 

V tomto případě vyžaduje ČSOB, a.s. na úvěr zajištění nemovitosti nebo opět 

bankosměnkou. Vhodnější forma z těchto dvou možností splácení je měsíčními 

splátkami. Jedná se o délku splácení na 60 měsíců.  

3.5.2.3 Výběr nejvhodnějšího úvěru 

Z předchozích možností je uvedeno v následující tabulce přehledné shrnutí 

bankovních úvěrů, které společnosti Jabara, s.r.o. nabídly bankovní subjekty. Do 

tabulky jsem zahrnula obě možnosti, které nabídla Komerční banka, a.s. a také nabídka 

úvěru od ČSOB, a.s. n 60 měsíců.  

 

                                                 
96 ČSOB, Účelový úvěr, dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/CSOB-
Ucelovy-uver.aspx. 
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Tabulka 20: Výběr nejvhodnějšího úvěru [v Kč] 

Banka Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. 
Doba splacení v měsících 36 60 60 
Úvěr 4 100 000 4 100 000 4 000 000 
Poplatky měsíčně  600 600 200 
Celková měsíční splátka (úrok + jistina) 141 098 95 543 79 205 
Splátka celkem  5 079 528 5 732 580 4 752 288 
Jednorázový poplatek 3 060 3 060 2 000 
Celkem zaplaceno bance 5 083 128 5 735 640 4 766 288 
Zaplacení předem na investici 900 000 900 000 1 000 000 
Celková cena investice 5 983 128 6 635 640 5 766 288 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Nejmenší přeplacení investice je u nejkratší doby úvěru. V tomto případě se ale 

pohybuje měsíční splátka přes 174.000,- Kč za měsíc. Pro společnost Jabara, s.r.o. by to 

bylo nepřijatelně vysoké. Nejvhodnější proto bude nabídka úvěru od ČSOB na 60 

měsíců. Společnost by platila měsíčně necelých 80.000 Kč. Přeplatila by téměř o 

770.000,- Kč, ale doba je rozložena na dlouhý časový úsek. Dále ČSOB nabízí mnohé 

služby navíc, jako je např. odložení doby splácení apod.  

 

3.5.3 Externí zdroj financování - Leasing 

U financování investice leasingem budu vybírat ze společností, které 

se specializují na leasing strojů a zařízení. Bude se jednat konkrétně o ČSOB Leasing, 

VB Leasing, Leasing České spořitelny, UniCredit Leasing a Raiffeisen Leasing.  

3.5.3.1 ČSOB Leasing, a.s. 

ČSOB Leasing, a.s. je univerzální bankovní společností. Jedná se o dceřinou 

společnost ČSOB, a.s., a tedy patří pod holding KBC Leas (KBC Group). Zabývá 

se financováním osobních vozidel, výrobních prostředků (traktory i stavební stroje), 

ale také složitějších investičních projektů jako jsou různé výrobní technologie 

podniků.97 

 

                                                 
97 ČSOB LEASING, Profil společnosti, dostupné z: http://www.csobleasing.cz/cz/spolecnost/profil-
spolecnosti. 
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Nabídka „Leasing strojů a zařízení“: 

Charakteristika: 

- Výběr doby splácení ve skupinách nad 54 měsíců, dále 36-48 měsíců. 

- Možnost prodloužení leasingu s následným odkupem.98 

Konkrétní nabídka 

ČSOB Leasing, a.s. počítá u rizikovějších předmětů leasingu se značnou 

spoluúčastí při nákupu. Pro náš předmět leasingu je nejvhodnější délka splácení 60 

měsíců. V následující tabulce můžeme vidět, kolik bude společnost měsíčně platit při 

různých možnostech základního financování tiskařského stroje.  

 

Tabulka 21: ČSOB Leasing, a.s. – ukázka kalkulace financování [v Kč] 

Mimořádná splátka v % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Mimořádná splátka 500 000  750 000  1 000 000  1 250 000  

DPH k mimořádné splátce 100 000  150 000     200 000     250 000  

Mimořádná splátka s DPH 600 000  900 000  1 200 000  1 500 000  

Leasing bez DPH (60x)  84 568  79 870      75 172      70 473  

DPH 20% ke splátce  15 000  14 167     13 333     12 500  

DPH 20% k finanční službě   1 914   1 807      1 701      1 595  

Splátka vč. DPH bez pojištění 101 482  95 844    90 206    84 568  

Výše pojištění ke splátce   3 958   3 958     3 958    3 958 

Leasingová splátka k úhradě 105 440  99 802    94 164  88 526  
      Zdroj: vlastní zpracování, dle informací od pí Ing. Špunarové, ČSOB Leasing, a.s. 

 

Pro společnost Jabara, s.r.o. by byla nejvhodnější možnost splacení 15 % 

z kupní ceny leasingu, kdy by poté byla měsíční splátka k úhradě 99.802,- Kč.  

ČSOB Leasing také nabízí prostřednictvím své sesterské společnosti – 

ČSOB Pojišťovna, pojištění. Pro 10 % spoluúčast by pojištění vypadalo následovně: 

  

Tabulka 22: Ukázka pojištění od ČSOB Pojišťovny, a.s. 

Pojišťovna Spoluúčast 
Minimální 
spoluúčast 

Sazba p. 
a. 

Roční 
pojistné 

Měsíční 
pojistné 

ČSOB Pojišťovna 10 % 10 000 Kč 0,95 % 47 500 Kč 3 958 Kč 
Zdroj : vlastní zpracování. 

                                                 
98 ČSOB LEASING, Leasing strojů a zařízení, dostupné z: 
http://www.csobleasing.cz/cz/produkty/financni-leasing/leasing-po-reforme/leasing-stroju-a-zarizeni. 
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3.5.3.2 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 

Jedná se opět o univerzální leasingovou společnost, která nabízí již od roku 

1995 komplexní finanční servis. VB Leasing CZ, spol. s r.o. se orientuje na 

financování: 

• osobních, užitkových a nákladních vozů;  

• prostředků hromadné dopravy; 

• strojů a technologických zařízení;  

• kancelářské, zdravotnické a veterinární, zemědělské, lesnické, stavební, 

manipulační a komunální techniky.  

Klient si také může vybrat mezi celou řadou produktů leasingu – a to finanční 

leasing, operativní leasing či úvěr. 99 

Nabídka financování strojů a zařízení  

VB Leasing CZ, spol. s r.o. spolupracuje s velkou škálou dodavatelů, kteří 

pomohou nejen s řešením problémů spojené s importem, dále také s instalací 

technologií a v neposlední řadě také zaškolením i zkušebním provozem.  

Charakteristika: 

- Smlouva na financování od 50 do 120 měsíců. 

- Splácení může být ale také pouze do 36 měsíců a zbývající splátky jen 

symbolické. 

- Financování jak v české měně, tak v EURU. 

- Další výhodou jsou nerovnoměrné či mimořádné splátky. 100 

Konkrétní nabídka 

VB Leasing CZ, spol. s r.o. nabídl pro tento druh předmětu leasingu délku 54 

měsíců. V následující tabulce můžeme vidět 4 možnosti splácení. Pro naši společnost  

by byla nejvhodnější 15-ti % mimořádná splátka o velikosti 900 000 Kč s DPH.  

 

 

 

                                                 
99 VB LEASING, Profil společnosti VB Leasing, dostupné z: http://www.vbleasing.cz/profil-spolecnosti-
vb-leasing. 
100 VB LEASING, Financování strojů a zařízení, dostupné z: http://www.vbleasing.cz/financovani-stroju-
a-zarizeni. 
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Tabulka 23: VB Leasing CZ, spol. s r.o. – ukázka kalkulace financování [v Kč] 

Mimořádná splátka v % 10 % 15 % 20 % 25 %  
Mimořádná splátka 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 
DPH k mimořádné splátce 100 000 150 000     200 000    250 000 
Mimořádná splátka s DPH 600 000 900 000  1 200 000 1 500 000 
Leasing bez DPH (54x)  97 730   92 588       87 322      82 203 
DPH 20 % ke splátce    19 546    18 518       17 464     16 441 
Splátka vč. DPH bez pojištění    117 276   111 105     104 786     98 643 
Výše pojištění ke splátce 2 667  2 667 2 667 2 667 
Leasingová splátka k úhradě 119 943    113 772    107 453    101 310 

Zdroj: vlastní zpracování, dle informací p. Ing. Šestáka, VB Leasing CZ, spol. s r.o. 

 

Jak tedy můžeme vidět v posledním řádku, kde jsou zobrazeny měsíční splátky 

včetně DPH a pojištění, za 15 % spoluúčast zaplatí společnost Jabara, s.r.o. 113.772 Kč. 

S pojištěním spolupracuje VB Leasing s pojišťovnou Kooperativou. 

V následující tabulce můžeme vidět, kolik bude společnost platit při 10 % spoluúčasti. 

 

Tabulka 24: Ukázka nabídky pojištění od Kooperativy 

Pojišťovna Spoluúčast 
Minimální 
spoluúčast 

Roční 
pojistná 
sazba 

Roční 
pojistné 

Měsíční 
pojistné 

Kooperativa 10 % 10 000 Kč 0,64 % 32 000 Kč 2 667 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.3.3 Leasing České spořitelny – s Autoleasing a.s. 

Jedná se o dceřinou společnost České spořitelny, která patří do Finanční 

skupiny Erste Bank Group. S Autoleasing je specializovaná leasingová společnost 

nabízející finanční i operativní leasing nejen občanům ale také podnikatelským 

subjektům (jak malým tak velkým firmám), dále také státním i neziskovým 

organizacím.101 

 

 

 

                                                 
101 S AUTOLEASING, Profil společnosti, dostupné z: https://www.sautoleasing.cz/leasing-profil-
spolecnosti.html. 
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Nabídka Finanční leasing strojů a zařízení 

Jedná se o pronájem s opcí – přednostní právo na koupi najaté věci. Doba 

leasingu se pohybuje od 12 do 96 měsíců.  

Do této nabídky patří předměty, které jsou zařazené do I. až III. odpisové 

skupiny. Cena financování je ve škále od 300.000,- Kč do 15.000.000,- Kč.  

Řadí se sem: 

- technologické celky, výrobní linky; 

- obráběcí, svářecí, stavební, textilní, polygrafické a jiné přístroje; 

- výpočetní a kancelářská technika;  

- zdravotnické přístroje;  

- telekomunikační zařízení;  

- energetická zařízení; 

- pracovní stroje;  

- zemědělské stroje;  

- vybavení provozoven; 

- ostatní technika.102 

 Konkrétní nabídka 

Společnost nabídla dvě možnosti splácení a to jak na dobu 34 měsíců tak 

na dobu 60 měsíců.  Pro společnost by byly měsíční splátky na dobu 34 měsíců velmi 

vysoké, proto bude uvedena dále v tabulce pouze informace na dobu splácení na 60 

měsíců.  

 

Tabulka 25: Leasing České spořitelny – ukázka kalkulace financování [v Kč] 

Mimořádná splátka v % 10 % 15 % 20 % 25 %  
Mimořádná splátka 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 
DPH k mimořádné splátce 100 000 150 000     200 000    250 000 
Mimořádná splátka s DPH 600 000 900 000  1 200 000 1 500 000 
Leasing bez DPH (60x)  87 573   82 708       77 843      72 978 
DPH 20 % ke splátce    17 515    16 542       15 569 14 596    
Splátka vč. DPH bez pojištění    105 088    99 250       93 412     87 573 
Výše pojištění ke splátce 2 917  2 917 2 917 2 917 
Leasingová splátka k úhradě 108 005 102 166 96 328 90 490 

Zdroj:  vlastní zpracování, dle informací p. Ing. Drozdka, Leasing ČS. 

                                                 
102 LEASING ČESKÉ SPOŘITELNY, Finanční leasing strojů a zařízení, dostupné z: 
http://www.leasingcs.cz/leasing-stroje-a-zarizeni.html. 
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Česká spořitelna spolupracuje s pojišťovnou Kooperativa. V následující 

tabulce můžeme vidět základní informace o pojištění.  

 

Tabulka 26: Ukázka nabídky pojištění od Kooperativy pojišťovna, a.s. 

Pojišťovna Spoluúčast Minimální 
spoluúčast 

Roční 
pojistná 
sazba 

Roční 
pojistné 

Měsíční 
pojistné 

Kooperativa 10 % 10 000 Kč 0,64 % 35 000 Kč 2 917 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.3.4 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

UniCredit Leasing CZ, a.s. patří 100 % pod UniCredit Leasing S.P.A, která 

sídlí v Itálii. Jedná se o univerzální leasingovou společnost se silným zázemím 

UniCredit Group. Patří k nejvýznamnějším leasingovým společnostem na českém trhu. 

Mezi činnosti patří financování osobních, užitkových automobilů, ostatní dopravní 

techniky, jachty, lodě, stroje, technologie, nemovitosti atd. 103 

Nabídku leasingu na financování skupiny stroje a technologie 

Jedná se o finanční leasing – kdy po uplynutí doby financování nastává 

předkupní právo na odkup předmětu. Mezi UniCredit Leasing CZ, a.s. a dodavatelem 

předmětu je sepsána kupní smlouva. UniCredit Leasing CZ, a.s. jej dále pronajímá 

na leasingovou smlouvu. 

Charakteristika: 

- Doba pronájmu od 54 měsíců. 

- Smlouva může být v měně Kč nebo Euro. 

- Výběr mezi měsíčními a kvartálními či fixními a variabilními splátkami. 104 

 

Konkrétní nabídka  

Také UniCredit Leasing CZ, a.s. nabídl dobu splácení na 60 měsíců. 

V následující tabulce můžeme přehledně vidět výši splátek při 10 %, 15 %, 20 % a 25 % 

mimořádné splátce.  

 

                                                 
103 UNICREDIT LEASING, Společnost, dostupné z http://www.unicreditleasing.cz/cz/spolecnost.html. 
104 UNICREDIT LEASING, Financování strojů a zařízení, dostupné z: http://www.unicreditleasing.cz/ 
cz/produkty/financovani-stroju-a-zarizeni/financni-leasing-stroju-a-zarizeni.html. 
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Tabulka 27: UnicCredit Leasing CZ, a.s. – ukázka kalkulace financování [v Kč] 

Mimořádná splátka v % 10% 15% 20% 25% 

Mimořádná splátka 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 

DPH k mimořádné splátce 100 000 150 000 200 000 250 000 

Mimořádná splátka s DPH 600 000 900 000  1 200 000 1 500 000 

Leasing bez DPH (60x) 86 550 81 740 76 930 72 125 

DPH 20 % ke splátce 14 997 14 163 13 330 12 497 

DPH FC - marže 2 313 2 185 2 056 1 928 

Splátka vč. DPH bez pojištění 103 860 98 088 92 316 86 550 

Výše pojištění ke splátce 3 167 3 167 3 167 3 167 

Leasingová splátka k úhradě 107 027 101 255 95 483 89 717 
Zdroj: vlastní zpracování, dle informací p. Krůtil, UniCredit Leasing CZ, a.s., Brno. 

 

Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. spolupracuje také s pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna, a.s. V následující tabulce vidíme údaje o pojištění.  

 

Tabulka 28: Ukázka nabídky pojištění od Kooperativy pojišťovna, a.s. 

Pojišťovna Spoluúčast Minimální 
spoluúčast 

Roční 
pojistná 
sazba 

Roční 
pojistné 

Měsíční 
pojistné 

Kooperativa 10 % 10 000 Kč 0,64 % 38 000 Kč 3 167 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.5.3.5 Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

Jedná se o univerzální leasingovou společnost, poskytující firmám 

i soukromým osobám komplexní nabídku finančních produktů a také doplňkové služby. 

Společnost byla založena v roce 1994. Raiffeisen - Leasing, s.r.o. poskytuje: 

• finanční leasing s opcí odkupu;  

• finanční leasing s povinností odkupu;  

• spotřebitelské úvěry; 

• úvěry pro podnikatele a splátkový prodej. 105 

Nabídka – Finanční leasing s opcí odkupu 

                                                 
105 RAIFFEISEN LEASING, Raiffeisen – Leasing, s.r.o., dostupné z: http://www.rl.cz/o-
spolecnosti/raiffeisen-leasing-s-r-o/. 
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Jedná se o jednoduchý a rychlý způsob sjednání financování. Dále také snižuje 

okamžité výdaje hotovosti na pořízení investice, ale rozloží splácení po delší dobu. 

Leasingové splátky jsou plně uznatelný daňový náklad. A také Raiffeisen - Leasing, 

s.r.o. nabízí výhodné pojištění hrazené ve splátkách.  

Příklad použití finančního leasingu od Raiffeisen - Leasing, s.r.o.: 

- osobní, užitkové i nákladní vozy; 

- návěsy, přívěsy; 

- stavební stroje; 

- vysokozdvižné vozíky a jiné manipulační stroje; 

- zemědělská technika; 

- zdravotnická technika; 

- informační a komunikační technika; 

- další stroje, zařízení, technologie; 

- nehmotná aktiva (ochranné známky apod.). 106 

Konkrétní nabídka 

Společnost nabídla klasickou dobu splácení a to 60 měsíců. Pro tuto délku 

splácení jsou uvedeny v následující tabulce informace o výši měsíční splátky. 

Pro společnost Jabara, s.r.o. by byla nejvhodnější mimořádná splátka o velikosti 15 % 

z pořizovací ceny. 

 

Tabulka 29: Raiffeisen – Leasing, s.r.o. – ukázka kalkulace financování [v Kč] 

Mimořádná splátka v % 10% 15% 20% 25% 

Mimořádná splátka 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 

DPH k mimořádné splátce 100 000 150 000 200 000 250 000 

Mimořádná splátka s DPH 600 000 900 000  1 200 000 1 500 000 

Leasing bez DPH (60x) 89 208 84 251 79 294 74 337 

DPH 20 % ke splátce 17 841 16 850 15 859 14 868 

Splátka vč. DPH bez pojištění 107 049 101 101 95 153 89 205 

Výše pojištění ke splátce 2 292 2 292 2 292 2 292 

Leasingová splátka k úhradě 109 341 103 393 97 445 91 497 
Zdroj: v lastní zpracování, dle informací p. Velička, Raiffeisen – Leasing, s.r.o.  

                                                 
106 RAIFFEISEN LEASING, Finanční leasing, dostupné z: http://www.rl.cz/zpusoby-
financovani/financni-leasing/. 
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V následující tabulce můžeme vidět nabídku od pojišťovny UNIQA.  

Je opět uvedena na příkladu s 10 % spoluúčast. 

 

Tabulka 30: Ukázka nabídky pojištění od UNIQA. 

Pojišťovna Spoluúčast Minimální 
spoluúčast 

Roční 
pojistná 
sazba 

Roční 
pojistné 

Měsíční 
pojistné 

UNIQA 
pojišťovna, a.s. 

10 % 10 000 Kč 0,55 % 27 500 Kč 2 292 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.5.3.6 Výběr nejvhodnější leasingové společnosti 

V následující tabulce můžeme přehledně vidět, která společnost nabízí 

nejvýhodnější podmínky na leasing.  

Jednotlivé splátky se moc neliší. Pouze VB Leasing nabízí jinou dobu splácení, 

a to na 54 měsíců. Jednotlivé splátky jsou vyšší, ale tím, že je doba nájmu nižší, se 

celkově umístila VB Leasing na čtvrtém místě ze všech nabídek.  

Nabídka od ČSOB Leasing se umístila na prvním místě. Doba nájmu je na 60 

měsíců. Celkově měsíčně u ČSOB Leasing se zaplatí 99.802,- Kč. První mimořádná 

splátka činní při 15 % 900.000,- Kč. Tedy celkově zaplatí společnost Jabara, s.r.o. sumu 

6.888.120,- Kč.  

 

Tabulka 31: Přehled jednotlivých nabídek při 15 % mimořádné splátce [v Kč] 

15 % mimořádná splátka 
ČSOB 

Leasing VB Leasing 
Leasing 

České spoř. 
UniCredit 

Leasing 
Raiffeisen - 

Leasing 
Počet měsíců nájmu 60 54 60 60 60 

Nájemné bez DPH     79 870      92 588 82 708 81 740 84 251 

Pojištění       3 958        2 667 2 917 3 167 2 292 

DPH     15 974      18 518 16 542 14 163 16 850 

Celkem       99 802    113 773 102 166 101 255 103 393  

Celkové zaplacení bance (bez 
mimořádné splátky) 

5 988 120 6 143 742 6 129 960 6 075 300 6 203 580 

Celkem s mimořádnou 
splátkou 

6 888 120 7 043 742 7 029 690 6 957 300 7 103 580 

Odkup stroje od leasingové 
spol. (bez DPH) 

1 000  1000 1000 1000 1000 

   Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.5.4 Rozdíly mezi úvěrem a leasingem  

Jako první příklad srovnání rozdílů je rychlost vyřízení žádosti. Ve většině 

případů je vyřízení žádosti o leasing kratší v řádech týdnů než u úvěru.  

Ve věci vlastnictví je majetek v případě leasingu celou dobu ve vlastnictví 

leasingové společnosti. V případě úvěru se stává společnost okamžikem podpisu kupní 

smlouvy.  

Právo disponovat s majetkem souvisí s vlastnictvím V případě leasingu, kdy je 

předmět stále majetkem leasingové společnosti, je disponování velmi omezené. U úvěru 

můžeme disponovat s majetkem, jak společnost potřebuje a uzná za vhodné.  

Zajištění u leasingu je požadováno až u velmi vysokých pořizovacích cen 

majetku (v našem případě leasing zajištění nepotřebuje). Naopak u úvěru je zajištění 

potřeba již u mnohem nižších částek. Nejčastějším druhem zajištění bývají nemovitosti 

či jiné druhy hmotného majetku, nebo směnka jako je v našem případě. 

Leasing neumožňuje předčasné splacení. U úvěru je dřívější splacení možné, 

ale bývá u většiny bankovních institucí zpoplatněno. 

V případě účetní zadluženosti se leasing neprojevuje přímo v rozvaze (v cizích 

zdrojích) tedy účetní zadluženost se nezvyšuje. Naopak úvěr se v pasivech projevuje – 

zvyšuje cizí zdroje, tedy celkově zvyšuje zadluženost celé společnosti.  

U daňových dopadů jsou uznatelným nákladem leasingové splátky. V případě 

úvěru jsou daňově uznatelné úroky z úvěrů a také daňové odpisy.  

 

3.5.5 Výběr nejvhodnější formy financování 

V následující tabulce můžeme vidět srovnání mezi nejvýhodnějším leasingem 

poskytnutý od ČSOB Leasing a úvěrem poskytnutý od ČSOB, a.s.  

Je vidět, silné postavení Československé obchodní banky ve finančním sektoru. 

Zaujímá nejen první místo v úvěrové politice, ale také v novější formě financování 

investičních zařízení – a to v leasingu. Jednou z podstaty úspěchu ČSOB je silný majitel 

a to mezinárodní bankopojišťovací skupina KBC.  
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Tabulka 32: Přehled mezi úvěrem a leasingem [v Kč] 

Možnost splacení Úvěr  
ČSOB, a.s. 

Leasing  
ČSOB Leasing, a.s. 

Výše úvěru/leasingu 4 000 000 5 000 000 

Délka splácení v měsících 60 60 

Poplatek za sjednání úvěru 2 000 - 

Odkup předmětu leasingu - 1 200 

Pojištění - 3 958 

Poplatky měsíčně za vedení účtu 200 - 

Měsíční splátka  79 205 99 802 

Celkem zaplacení bance/leasingové spol. 4 766 288 5 989 320 

Celkové pořízení investice / mimořádná 
splátka 

5 766 288 6 889 520 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Úvěr je poskytnut na dobu 60 měsíců - 5 let stejně tak i leasing na 60 měsíc – 5 

let. V prvním případě, kdy společnost Jabara, s.r.o. žádá o úvěr ve výši 4.000.000,- Kč, 

je úvěr přeplacen o 766.288,- Kč. U leasingu by bylo celkové přeplacení o 1.889.320,-

Kč včetně samostatného odkoupení stroje na konci pronájmu za 1.000,-Kč.  
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4. Návrhy 

Společnost Jabara, s.r.o. je na trhu již od roku 2002. Desetiletým působením na 

trhu reklamy a marketingu si společnost vydobyla dobré postavení na trhu. Společnost 

ale nesmí usnout na vavřínech a jen se na své vlně posunout k zániku společnosti.  

Společnost musí neustále naslouchat novým možnostem trhu. Vlastníci vidí 

jako jednu z možností rozvoje vstoupit na polygrafický trh. Společnost tedy uvažuje o 

koupi velkoplošného tiskařského stroje.  

Náplní práce bylo zjistit, zda společnost Jabara, s.r.o. má možnost daný záměr 

realizovat a následně zjistit jaká forma financování je pro společnost nejvhodnější.   

Nejprve pomocí jednotlivých analýz jako je SLPTE, Porter a 7S, jsem 

zkoumala jak na tom společnost je. Následoval rozbor finanční situace podniku. 

Společnost si celkově vede dobře. Ukazatelé rentability společnosti dosahují dobrých 

hodnot. Ukazatelé likvidity se drží v rozsahu doporučených hodnot. Společnost by 

neměla mít v blízké budoucnosti problémy s likviditou. Zadluženost má klesající 

tendenci a toto je pro společnost pozitivní jev.  

Z finanční analýzy nám také vychází, že společnost nemá dostačující hotovost 

na zaplacení celé investice. Pro společnost by bylo nejvhodnější maximální zaplacení 

hotovosti 1.000.000,- Kč.  

V práci jsem také vybírala tiskárnu. Nejvhodnější stroj, který vyhovoval všem 

požadavkům společnosti, je UV tiskárna Barak iQ. Jedná se o stroj od izraelského 

výrobce, který patří mezi průkopníky digitálních tiskových strojů. Cena stroje včetně 

DPH vychází na 6.000.000,- Kč. Koupí tohoto stroje společnost ušetří za náklady  

na tisk u konkurence a také nabídne tisk jako svou novou podnikatelskou aktivitu.  

Následně jsem se zabývala financováním tohoto investičního projektu. Jsou tři 

hlavní možnost financování. Jako první jsem se zabývala interními zdroji financování – 

jak už jsem uvedla, společnost nemá k dispozici takové množství peněz. 

Následně jsem se zabývala financování investice pomocí úvěru. V práci jsem 

srovnávala 2 nabídky od předních bankovních institucí – ČSOB, a.s. a Komerční banka, 

a.s. Komerční banka nabídla dvě délky splácení – na 36 měsíců a na 60 měsíců. ČSOB, 

a.s, nabídla splácení na 60 měsíců a na 20 čtvrtletí. V případě úvěru je můj návrh 

na financování od ČSOB, a.s. Banka nabídla delší dobu splácení, ale s přiměřenou 
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výškou měsíčních plateb. Spolufinancování uvedla banka ve výši 1.000.000,- Kč. 

Měsíční platba činní 79.205,-Kč. 

Dále jsem se zabývala financování investice pomocí leasingu. Srovnávala jsem 

nabídky od těchto společností: ČSOB Leasing, VB Leasing, Leasing České spořitelny, 

UniCredit Leasing a Raiffeisen Leasing. Všechny společnosti kromě VB Leasing  

mi nabídly klasické 60 měsíční dobu splácení. VB Leasing 54 měsíců. Pro společnost  

je nejvhodnější 15 % mimořádná splátka v hodnotě 900.000 Kč.  

Při srovnání nabídek vyšla nejvhodnější nabídka od ČSOB Leasing. Při 15 % 

mimořádné splátce bude činit leasingová měsíční splátka 99.802,- Kč. Samotné 

odkoupení stroje na konci období je 1000,- Kč. Společnost spolupracuje s pojištěním  

se svou sesterskou společností – ČSOB Pojišťovna, a.s. 

Následně jsem porovnávala, jaká forma financování mezi úvěrem a leasingem 

je vhodnější. Při nejvhodnějším úvěru od ČSOB, a.s. se zaplatí celkově  

na investici 5.766.288,- Kč. Tedy téměř o 770.000,- Kč více než je samotná hodnota 

investice. 

U leasingu se zaplatí celkově 6.859.520,- Kč. Společnost tedy přeplatí téměř 

1.850.000,- Kč.  

Pro společnost Jabara, s.r.o. je tedy nejvhodnější financovat investici pomocí 

úvěru od ČSOB, a.s. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala zhodnocení společnosti Jabara, s.r.o.  

a zjišťováním, zda je společnost schopna rozšířit se. Vedení firmy uvažuje o rozšíření  

se do polygrafického průmyslu.  

Nejprve byla provedena analýza vnějšího, vnitřnímu a oborového prostředí. 

Z těchto analýz vnikly silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jako jedna ze silných 

stránek nám vznikla možnost vstupu na nový trh – do polygrafického průmyslu.  

Následně jsem se zabývala výběrem tiskařského stroje, popsala jsem jeho silné 

stránky a uvedla důležité technické parametry. Uvedla jsem také hlavní rizika spojená 

s pořízením investice.  

Stěžejní část tvořila kapitola o financování tiskařského stroje. První část  

se zabývala, zda společnost má dostatečné finance na zaplacení stroje v hotovosti. 

Z finančních analýz bylo jasné, že nemá dostatečnou hotovost na zaplacení celého 

stroje, ale možnost splacení části stroje, či u leasingu u mimořádné srážky je výhodné 

1.000.000,- Kč zaplatit předem. Nebude se muset vzít tak vysoký úvěr či leasing.  

Druhá část se zabývá úvěrem. Společnost využívá dlouhodobé spolupráce 

s Komerční bankou, a.s., kde si vede svůj bankovní účet. Srovnávala jsem tedy úvěr, 

který poskytuje Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Jako 

výhodnější mi vyšel úvěr od ČSOB, a.s.  

Třetí část se zabývala leasingem. Srovnávala jsem nabídky od čtyř 

leasingových společností: ČSOB Leasing, VB Leasing, Leasing České spořitelny, 

UniCredit Leasing a Raiffeisen Leasing. Vždy jsem v kapitole o jednotlivých nabídkách 

napsala možnosti 10 %, 15 %, 20 %, 25 % mimořádné splátky. Jako nejlepší možnost 

pro společnost Jabara, s.r.o. je 15 % mimořádná splátka a to 900.000,-Kč.  

Jako nejvhodnější možnost mi vyšla nabídka od ČSOB Leasing. 

Následně jsem porovnávala úvěr a leasing. V jedné kapitole jsem shrnula 

výhody a nevýhody úvěru a leasingu. Další část se zabývala jejich srovnáním, co se 

týká měsíčních poplatků, splátek a celkového přeplacení úvěru.  

Jako nejvýhodnější možnost mi vyšel úvěr od ČSOB, a.s. Doba, na kterou 

ČSOB, a.s. nabídl pronájem, je 60 měsíců. Měsíční splátka činní 79.205,- Kč. 

Společnost Jabara, s.r.o. přeplatí téměř 770.000,- Kč na celkové ceně investice.  
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Seznam příloh 

Nabídka úvěru od ČSOB, a.s. – měsíční a čtvrtletní anuita 

Výkaz zisku a ztráty 2008 - 2011 

Rozvaha 2008-2011 

 



 

 

Přílohy 
Nabídka úvěru od ČSOB, a.s. – čtvrtletní anuita [v tisících Kč] 

Splátky jistiny 1 2 3 4 5 6 
ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Čtvrtletí   174,723 187,279 200,736 215,161 230,622 

2. Čtvrtletí   177,781 190,556 204,249 218,927 234,658 

3. Čtvrtletí 168,765 180,892 193,891 207,824 222,758   

4. Čtvrtletí 171,718 184,058 197,284 211,461 226,656   

              

Celkem 340,483 717,454 769,010 824,270 883,501 465,281 

4 000 000 Kč             

Zůstatky úvěru na začátku čtvrtletí         

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Čtvrtletí   3 660 2 942 2 173 3 581 2 697 

2. Čtvrtletí   3 485 2 755 1 972 3 366 2 467 

3. Čtvrtletí 4 000 3 307 2 564 4 000 3 147   

4. Čtvrtletí 3 831 3 126 2 370 3 792 2 924   

Úroky za čtvrtletí             

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Čtvrtletí   64,042 51,486 38,028 23,604 8,142 

2. Čtvrtletí   60,984 48,209 34,516 19,838 4,107 

3. Čtvrtletí 70,000 57,873 44,874 30,941 16,007   

4. Čtvrtletí 67,047 54,707 41,481 27,304 12,109   

              

Celkem 137,047 237,605 186,050 130,789 71,558 12,249 

775 298 Kč             

Splátky úroku a jistiny ve čtvrtletích         

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Čtvrtletí   238,765 238,765 238,765 238,765 238,765 

2. Čtvrtletí   238,765 238,765 238,765 238,765 238,765 

3. Čtvrtletí 238,765 238,765 238,765 238,765 238,765   

4. Čtvrtletí 238,765 238,765 238,765 238,765 238,765   

              

Celkem 477,530 955,060 955,060 955,060 955,060 477,530 

4 775 298 Kč             
 



 

 

Nabídka úvěru od ČSOB, a.s. – měsíční anuita 

 

 

Splátky jistiny 1 2 3 4 5 6 

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

leden   57,856 62,038 66,523 71,332 76,488 

únor   58,193 62,400 66,911 71,748 76,935 

březen   58,533 62,764 67,301 72,166 77,383 

duben   58,874 63,130 67,694 72,587 77,835 

květen   59,218 63,498 68,089 73,011 78,289 

červen   59,563 63,869 68,486 73,437 78,745 

červenec 55,871 59,910 64,241 68,885 73,865   

srpen 56,197 60,260 64,616 69,287 74,296   

září 56,525 60,611 64,993 69,691 74,729   

říjen 56,855 60,965 65,372 70,098 75,165   

listopad 57,187 61,321 65,753 70,507 75,604   

prosinec 57,520 61,678 66,137 70,918 76,045   

              

celkem 340,156 716,982 768,812 824,390 883,985 465,675 

4 000 000 Kč             

              
Zůstatky úvěru na začátku měsíce         

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

leden   3660 2943 2174 1350 466 

únor   3602 2881 2108 1278 389 

březen   3544 2818 2041 1207 312 

duben   3485 2756 1973 1134 235 

květen   3426 2693 1906 1062 157 

červen   3367 2629 1838 989 79 

červenec 4000 3308 2565 1769 915   

srpen 3944 3248 2501 1700 842   

září 3888 3187 2436 1631 767   

říjen 3831 3127 2371 1561 692   

listopad 3775 3066 2306 1491 617   

prosinec 3717 3005 2240 1421 542   
  
 
 
 
 
             



 

 

 

              
Úroky za běžný měsíc           

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

leden   21,349 17,167 12,682 7,873 2,716 

únor   21,012 16,805 12,294 7,457 2,270 

březen   20,672 16,441 11,904 7,038 1,821 

duben   20,331 16,075 11,511 6,617 1,370 

květen   19,987 15,706 11,116 6,194 0,916 

červen   19,642 15,336 10,719 5,768 0,459 

červenec 23,333 19,294 14,963 10,319 5,340   

srpen 23,007 18,945 14,589 9,918 4,909   

září 22,680 18,593 14,212 9,513 4,475   

říjen 22,350 18,240 13,833 9,107 4,040   

listopad 22,018 17,884 13,451 8,698 3,601   

prosinec 21,685 17,526 13,068 8,287 3,160   

              

celkem 135,073 233,476 181,645 126,068 66,472 9,554 

752 288 Kč             

              
Splátky jistiny a úroku v měsících         

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

leden   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

únor   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

březen   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

duben   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

květen   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

červen   79,205 79,205 79,205 79,205 79,205 

červenec 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

srpen 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

září 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

říjen 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

listopad 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

prosinec 79,205 79,205 79,205 79,205 79,205   

              

celkem 475,229 950,458 950,458 950,458 950,458 475,229 

4 752 288 Kč             
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