
 



 



 



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací financování vybrané společnosti. V 

teoretické části se zabývám možnostmi financování podnikatelských aktivit a také 

pojmy z finanční analýzy. V praktické části aplikuji získané teoretické znalosti k 

provedení finanční analýzy u vybrané společnosti. V poslední části jsou porovnány 

možnosti financování vybrané podnikatelské aktivity, které vedou k nalezení 

optimálního řešení financování. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the optimization of financing of a selected company. In 

the theoretical part I deal with the possibilities of financing business activities as well as 

concepts from financial analysis. In the practical part I apply acquired theoretical 

knowledge to perform a financial analysis in a selected company. The last part 

compares the financing options of selected business activities, that lead to finding the 

optimal financing solution. 
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ÚVOD 

Financování podniku řeší základní otázky do čeho má podnik investovat, z jakého 

kapitálu má podnik investovat a kolik získaných prostředků ponechat v podniku. 

Podstatou financování a finančního řízení je neustále usměrňování co nejvýhodnější 

struktury kapitálu a majetku. Snahou finančního řízení je zvyšování finančních zdrojů 

podniku a souhrnným ukazatelem je zvýšení tržní hodnoty firmy. Mezi další cíle 

finančního řízení patří udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku, 

uspokojení zákazníků, dosahování stálé likvidity, tedy schopnost splácet své závazky 

věřitelům.   

V rámci podnikatelské činnosti každé společnosti je důležitou činností správné 

financování aktivit. Optimální rozložení finančních zdrojů napomáhá k stabilnímu 

fungování podniku a k jeho následnému rozvoji i v rámci udržení konkurenceschopnosti 

na daném trhu. Financování daných aktivit společnosti je možno buď z vlastních zdrojů, 

nebo z cizích zdrojů. Mezi vlastní zdroje financování můžeme řadit například vklady 

vlastníků nebo nerozdělený zisk z minulých let. Jako cizí zdroje můžeme uvést 

bankovní úvěr, leasing, emise obligací a další.  

Rozhodování o investicích spočívá v důležitém manažerském rozhodnutí s ohledem na 

budoucí, dlouhodobý vývoj podniku. Špatně zvolená investice může mít za následek 

i úpadek podniku. Pokud se chce podnik dále rozvíjet a vytvořit si silnou pozici na trhu 

je investiční činnost velice důležitá. 

Podnikovými a investičními cíly každé společnosti, je stanovení investiční strategie. 

Ta zahrnuje konkrétní postupy, díky kterým se dosáhne požadovaných investičních cílů. 

Každá investiční příležitost se musí posuzovat z hlediska očekávané výnosnosti, rizika 

a likvidity investice. Nejlepší variantou investiční příležitosti je maximální výnos, nízké 

riziko a vysoká likvidita. Tato kombinace se v praxi objevuje minimálně, proto je 

důležité si vybrat jeden ze tří faktorů a na ten se zaměřit. 

Při rozhodování o realizaci investičního projektu, který má společnosti přispět k rozvoji 

a případnému udržení své pozice na trhu je důležité porovnání variant financování 

projektu. Před tím než společnosti zvolí jednu z nejvhodnější varianty financování, 

musí nejdříve vyhodnotit svoji finanční situaci, aby bylo zjištěno, zda je schopna 

financovat plánovanou investici. Vhodným nástrojem a podkladem pro zvolení 
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správného návrhu financování podnikatelských aktivit společnosti je finanční analýza 

podniku. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace financování vybrané společnosti a s tím 

spojené dosažení finanční stability společnosti. K dosažení optimalizace financování 

vybrané společnosti bude nejdříve rozebrána finanční situace společnosti a také možné 

způsoby financování. 

Mezi dílčí cíle diplomové práce patří uvedení teoretických poznatků a praktických 

aplikací, které jsou součástí dané problematiky. V práci budou shrnuty teoretické 

poznatky, týkající se finančního a investičního rozhodování, dále budou uvedeny 

informace o investicích, což zahrnuje i možnosti jejich financování. Aby mohla být 

zhodnocena finanční situace podniku, bude v teoretické části práce vymezena 

i problematika finanční analýzy. 

Diplomová práce je rozčleněna do tří dílčích částí, které poslouží k naplnění hlavního 

cíle práce. Pro naplnění hlavního cíle budou nejprve vysvětleny teoretické pojmy 

týkající se financí podniku a také finančního a investičního rozhodování v podniku. 

K získání obrazu o finanční situaci podniku budou rozebrány některé pojmy a ukazatele 

z finanční analýzy. 

K uplatnění získaných teoretických poznatků si poté v praktické části práce představíme 

a uvedeme základní informace o vybrané společnosti. Následně bude analyzován 

současný stav společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy. Zjištěné výsledky budou 

porovnány s doporučenými hodnotami a dále také s výsledky finančních analýz 

úspěšných konkurenčních firem, které podnikají ve stejném oboru. 

Ve třetí části práce budou na základě výsledků finanční analýzy navrženy vhodné 

způsoby financování vybrané společnosti s výběrem nejoptimálnější varianty pro 

pořízení investice. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Finance 

Jedná se o vědu, která slouží k naplňování zájmů a potřeb jak fyzických osob, 

tak právnických osob v určitém ekonomickém prostředí. Jsou to nezbytné prostředky 

potřebné k docílení stanovených cílů dané osoby nebo organizace. Veškeré činnosti 

podniku od založení a následného zabezpečení správného fungování podniku je spojeno 

s pohybem peněžních prostředků, finančních zdrojů a podnikového kapitálu (1, s. 10). 

V rámci pohybu peněžních prostředků, kapitálu a finančních zdrojů v podniku 

se používá finanční řízení a rozhodování, které je součástí sociálně ekonomického 

prostředí a je potřebné ho vnímat jako celek. Mezi tři základní zdroje financování 

podnikatelských aktivit patří: peněžní prostředky, podnikový kapitál a finanční zdroje 

(1, s. 10). 

1.1.1 Peněžní prostředky 

Patří do majetku (aktiv) podniku a jsou to hotovostní peníze dále běžné a termínované 

vklady, ceniny, šeky, stravenky. Jedná se o stavovou veličinu a její zůstatek je evidován 

k stanovenému dni. Peněžní prostředky jsou nejlikvidnější částí podnikového majetku 

a také slouží ke stanovení platební schopnosti daného podniku (1, s. 11). 

1.1.2 Podnikový kapitál 

Jedná se většinou o dlouhodobé zdroje financování podniku, které mají sloužit k obnově 

a přírůstku majetku podniku nebo k jeho zhodnocení na základě podnikatelské aktivity 

(2, s. 137). 

1.1.3 Finanční zdroje 

Považujeme je za základ tvorby peněžních prostředků a podnikového kapitálu, 

který podnik získá nejen svojí činností, ale také jako cizí kapitál či dotaci. Jedná se tedy 

o prostředky, které podnik získal z realizace své podnikatelské činnosti a také veškerý 
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vlastní i cizí kapitál. Jsou dále základem pro správné hodnocení finanční situace 

podniku (1, s. 11) (2, s. 137). 

1.2 Investice 

Podle ekonomické teorie se dá investice označit jako ekonomická činnost, při které 

se daný subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdá své současné spotřeby, aby mohl 

v budoucnu zvýšit svoji produkci statků. Také se může jednat o obětování části výroby 

spotřebních statků ve prospěch statků investičních, díky které následně ekonomika 

může rychleji růst a také může získat více nejen spotřebních, ale i investičních statků. 

Jedná se tedy o součást dlouhodobé stability podniku a podnik by měl mít své 

investované prostředky aspoň ve výši odpisů, aby byla zajištěna obnova majetku 

(3, s. 15) (5, s. 13). 

Mezi základní znaky investice patří počáteční jednorázový peněžní výdaj, který firmě 

slouží k pořízení daného dlouhodobého majetku. Na základě využívání majetku by měl 

následně firmě přinést příjmy v delším časovém horizontu (4, s. 117). 

1.3 Členění investic 

Dle makroekonomického hlediska můžeme investice dělit na: 

 Hrubé investice – zobrazují přírůstek investičních statků za období. Jsou do nich 

zařazeny úbytky a pořízení hmotných a nehmotných fixních aktiv a také změna 

stavu zásob (3, s. 17). 

 Čisté investice – jedná se o hrubé investice, které jsou sníženy o znehodnocení 

kapitálu (odpisy) a tvoří méně než jednu polovinu hrubých investic (3, s. 19). 

Další členění investic můžeme rozdělit na investice hmotné, finanční a nehmotné. 

Hlavní účelem hmotné investice je tvorba nebo rozšíření výrobní kapacity daného 

podniku. Jedná se tedy o výdaje, které společnost vynaloží na výstavbu, modernizaci 

nebo rekonstrukci majetku podniku, například pořízení pozemků, budov, strojů, zásob. 

Hmotné investice můžeme dělit na: rozšiřovací investice – rozšiřují výrobní kapacitu, 

zavádění nových technologií, výzkum a vývoj nových výrobků. Jejich hlavním 

přínosem je růst tržeb. Dále se jedná o obnovovací investice, které nahrazují a obnovují 

zastaralé výrobní zařízení s cílem snížení nákladů společnosti. Poslední část tvoří 
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mandatorní investice. Mají cíl mikroekonomický, například investice na ochranu 

životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí, splnění zákonů, směrnic a nařízení 

jak tuzemských, tak i evropských. Mezi finanční investice patří nákup cenných papírů, 

obligací, akcií, investiční půjčka s cílem získání úroků, dividend. Za nehmotné 

investice považujeme výdaje na výzkum, vzdělání a nákup know-how (6, s. 262). 

1.4 Rozhodování o investicích a jejich financování 

Spočívá v rozhodnutí o základních otázkách kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat. 

Jedná se o důležité manažerské rozhodnutí s ohledem na budoucí, dlouhodobý vývoj 

podniku. Špatně zvolená investice může mít za následek i úpadek podniku. 

Pokud se chce podnik dále rozvíjet a vytvořit si silnou pozici na trhu, je investiční 

činnost velice důležitá. 

Hlavním nástrojem při investičním rozhodování podniku jsou ekonomická kritéria 

hodnocení investičních projektů (6, s. 263). 

Mezi základní charakteristiky financování investiční činnosti patří: 

a) Jedná se o dlouhodobý časový horizont, jehož součástí je doba přípravy hmotné 

investice, doba výstavby a doba životnosti. Tento dlouhodobý majetek poté 

ovlivňuje hospodaření podniku, a to konkrétně jeho výnosnost a likviditu. 

b) Možnost rizika odchýlení se od původního plánu vzhledem k dlouhodobému 

časovému horizontu. Možná změna ve výsledných výdajích a příjmech oproti 

plánu a také výsledné výnosnosti investice. 

c) Investice vyžaduje velký počáteční vklad, kterým většinou podnik nebo 

jednotlivec nedisponuje. 

d) Investiční činnost je náročná z hlediska časové a věcné koordinace účastníků 

investičního procesu (investor, inženýrské organizace, projektant, dodavatelé, 

subdodavatelé, stavební dozor), kteří mají své ekonomické zájmy. 

e) Souvislost se zavedením nové technologie a výrobků – Technologická investice. 

f) Následné důsledky na infrastrukturu, ekologii (vodní hospodářství, lesy, 

ovzduší), potřeba dalších investicí např. dopravní cesty, čističky vod (3, s. 29). 
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Všechny uvedené charakteristiky ovlivňují používané metody rozhodování 

a financování, které mohou být: 

 Respektování času a časové hodnoty peněz. 

 Respektování rizika z pohledu dlouhodobého časového horizontu investice 

a s tím spojenou nejistotu peněžních toků. 

 Potřeba širokého uvažování a počítání s možnými ovlivňujícími faktory projektu 

a jeho financování z hlediska technického i ekonomického. 

 Posouzení investice z hlediska výnosnosti, rizika, ale také z vlivu na likviditu 

podniku (3, s. 30). 

1.4.1 Investiční strategie a strategie dlouhodobého financování 

K jasné formulaci podnikových a investičních cílů každé společnosti je potřebné 

stanovení investiční strategie. Ta zahrnuje konkrétní postupy, díky kterým se dosáhne 

požadovaných investičních cílů. Každá investiční příležitost se musí posuzovat 

z hlediska očekávané výnosnosti, rizika a likvidity investice. Nejlepší variantou 

investiční příležitosti je maximální výnos, nízké riziko a vysoká likvidita. 

Tato kombinace se v praxi velmi málo objevuje, proto je důležité se zaměřit na jeden 

ze tří faktorů. Na základě preferencí můžeme stanovit různé typy investičních strategií 

(3, s. 35): 

a) Strategie maximalizace ročních výnosů. Preference investora na dosažení 

co nejvyšších ročních výnosů bez ohledu na růst ceny investice a jejího udržení. 

Případný nižší zisk z růstu ceny je vyrovnán vyššími výnosy. Uplatnění této 

strategie je vhodné při nižší inflaci, jelikož se roční výnos tolik neznehodnocuje 

a investice se drží na své reálné hodnotě (3, s. 35). 

b) Strategie růstu ceny investice. Přednost mají ty projekty, u kterých se očekává 

co největší zvýšení hodnoty investovaného kapitálu. Na běžný výnos z investice 

se nebere ohled. Tato strategie se používá při vyšší inflaci, která znehodnocuje 

běžný roční výnos, ale naopak zvyšuje budoucí hodnotu majetku (3, s. 35). 

U rozhodování mezi variantou a) a b) je důležité si dát pozor na uplatnění 

jiných systémů zdanění ročních výnosů a výnosů z prodeje majetku. 
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c) Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy. 

Požadované jsou ty projekty, které mají přinést nejen růst ceny investice 

v budoucnu, ale také růst ročních výnosů. Tyto investice jsou ideální z pohledu 

maximalizace tržní hodnoty firmy, ale příliš často se nevyskytují (3, s. 35). 

d) Agresivní strategie investic. U této strategie převažují projekty s vysokým 

stupněm rizika, které však dosahují vyšších výnosů (3, s. 36). 

e) Konzervativní strategie. Jedná se o méně rizikové projekty, které ovšem 

přinášejí menší výnosnost (3, s. 36). 

f) Strategie maximální likvidity. Upřednostňují se projekty, které se rychle 

přemění na peníze, tedy na co nejlikvidnější aktivum. Tyto investice jsou ovšem 

méně výnosné. Naopak vysoce výnosné investice jsou hůře převoditelné 

na peníze. Proto se tato strategie používá u podniků s problémovou likviditou, 

případně při změně inflace v krátkém časovém horizontu (3, s. 36). 

Z uvedených možností investičních strategií je zřejmé, že volba každé varianty se určuje 

podle daných podmínek a investičních cílů dané společnosti (3, s. 36). 

S investiční strategií podniku je spojena i strategie dlouhodobého financování. 

Ta se zabývá zvýšením kapitálu firmy na základě investování a případné volbě 

nejvhodnější struktury financování podnikových investic. Může se jednat například 

o stanovení podílu vlastního a cizího kapitálu, dále různé formy vlastního kapitálu 

(kmenový kapitál, prioritní kapitál, rizikový kapitál, nerozdělený zisk), nebo různé 

formy cizího kapitálu (bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, obligace, leasing) (3, s. 36). 

Mezi možné strategie dlouhodobého financování může patřit: 

a) Konzervativní strategie. Dlouhodobé zdroje mají podíl na financování 

oběžných aktiv, tedy krátkodobého majetku. Dále u podniku převažuje malé 

množství dlouhodobého cizího kapitálu a s tím spojené nižší finanční riziko 

a také výnosnost (3, s. 37). 

b) Agresivní strategie. Financování trvalých oběžných aktiv a fixních aktiv 

probíhá pomocí krátkodobého cizího kapitálu. Ten přináší vyšší riziko, ale také 

možnost vysoké výnosnosti (3, s. 37). 

c) Umírněná strategie. Vyplývá z požadavku, aby byl dlouhodobý majetek 

optimálně kryt dlouhodobými zdroji (3, s. 37). 
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1.5 Interní zdroje financování 

Za interní zdroje financování můžeme považovat ty, které vznikají pouze na základě 

vnitřních činností podniku (výroba, obchod, služby). Interní zdroje financování bývají 

spojené se samofinancováním podniku (z nerozděleného zisku a odpisů). Do struktury 

interních zdrojů můžeme zařadit odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy a rezervy, 

tržby z prodeje nepeněžní části majetku (7, s. 137). 

1.5.1 Odpisy 

Odpisy můžeme definovat jako částku vyjadřující postupné opotřebení dlouhodobého 

majetku společnosti za určité období, které snižuje jeho pořizovací hodnotu. 

Částka odpisů se zahrnuje do provozních nákladů společnosti a díky tomu dochází 

k snížení zisku a také ke snížení odvodu daně z příjmu společnosti. Jsou ovšem 

výdajově neúčinnou položkou. Jejich hodnota je obsažena v cenách produkce podniku, 

kterou platí zákazníci (8, s. 137). 

Samotná výše odpisů záleží na různých faktorech, a to konkrétně na výši pořizovací 

ceny dlouhodobého majetku, příslušné odpisové skupiny a způsobu odepisování. 

Souhrn odpisů za celou dobu životnosti majetku se označuje jako oprávky (7, s. 138). 

Odpisy jsou považovány za významný a stabilní zdroj financování podnikových potřeb 

a měly by sloužit k obnově stávajícího dlouhodobého majetku v podniku. Oproti zisku 

nemá na odpisy velký vliv velké množství proměnlivých faktorů. Dále jsou odpisy 

k dispozici i v případě, pokud nebyl vytvořen žádný zisk a tržby kryjí pouze úroveň 

nákladů (3, s. 316). 

Druhy odpisů: 

 Účetní – Měly by zobrazovat skutečné opotřebení dlouhodobého hmotného 

i nehmotného majetku za dané období. Jsou zahrnovány do nákladů společnosti 

a na základě odpisového plánu si podnik sám stanoví způsob odepisování 

a jejich výši. Veškeré rozhodování musí být v souladu se zákonem o účetnictví 

a účetními postupy. Odpisování by mělo odpovídat podmínkám užívání 

dlouhodobého majetku a výše odpisu se musí počítat pouze do výše ceny 

majetku uvedené v účetnictví, tedy do 100 % (3, s. 317). 
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 Daňové – Jsou stanovené na základě zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmu. 

Nejdříve se zatřídí do odpisové skupiny, která stanoví délku odepisování. 

Podnik si stanovuje rovnoměrný nebo zrychlený způsob odepisování pro nově 

pořízený dlouhodobý majetek. Způsob odepisování nesmí být po dobu 

odepisování majetku změněn. Vyjadřují tedy část nákladů vynaložených 

na dosažení zdanitelných příjmů pro stanovení základu daně. Pro určení částky 

odpisů, která slouží pro výpočet daně z příjmu, se účetní odpisy odečtou 

od daňových a pokud je rozdíl kladný, tak se částka přičítá k základu daně 

z příjmů a naopak (9, s. 141). 

1.5.2 Nerozdělený zisk 

Jedná se o sumu v minulosti vytvořených a vlastníkům nevyplacených výsledků 

hospodaření, které jsou snížené o daň z příjmu a které také nebyly využity na jiný účel. 

Za tento účel může být považována výplata dividend a tantiém, tvorba fondů ze zisku, 

nebo úhrada ztráty z minulých let (8, s. 136). 

Nerozdělený zisk je součástí vlastního kapitálu podniku a jeho podíl na celkovém 

kapitálu není příliš velký, avšak jeho podíl na financování investic, tedy na přírůstku 

majetku během roku, je vyšší. Při pohledu na zisk jako na možnost financování různých 

potřeb společnosti, je klíčová transformace vykazovaného zisku na peněžní prostředky. 

Aby bylo dosaženo kladného vývoje peněžních prostředků, je potřebné vykazování 

účetního zisku, který ovšem sám nestačí. Dále je třeba obstarat, aby bylo realizováno 

jeho průběžné inkaso formou plateb od odběratelů po úhradě všech závazků. 

Proto je možné vykazování zisku běžného roku, avšak společnost nemusí disponovat 

peněžními prostředky k financování svého rozvoje (3, s. 326). 

Mezi výhody financování z nerozděleného zisku patří, že se nijak nezvyšuje počet 

věřitelů ani akcionářů a tím i kontrola nad činností managementu. Dále nevznikají 

náklady spojené s emisí akcií a také se snižuje riziko z vyššího zadlužení. 

Navíc umožňuje financování rizikovějších investic, na které je problematické zajistit 

financování externími zdroji (10, s. 84). 

Naopak jako nevýhodu můžeme považovat nízkou stabilitu zadrženého zisku 

s možností vysoké pohyblivosti celkového zisku a snahu o stabilní dividendovou 
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politiku. Je to relativně dražší zdroj, protože zde nepůsobí úrokový daňový štít 

(11, s. 43). 

1.5.3 Rezervní fondy 

Jsou součástí vlastního kapitálu společnosti. Jedná se o část zisku, kterou si podnik 

ponechává pro případ ochrany proti případným rizikům. Při jejich nevyužití na předem 

daný účel, mohou být použity jako interní zdroj financování rozvoje společnosti. 

Vytváření rezervního fondu nepřímo ovlivňuje i výši nerozděleného zisku společnosti 

(3, s. 330). 

1.5.4 Ostatní interní zdroje financování 

Rezervy představují účelově vytvořené zdroje, které mají v budoucnu zajistit krytí 

závazků nebo výdajů. Jsou součástí cizích zdrojů financování na rozdíl od ostatních 

interních zdrojů. Účetně jsou zahrnovány do nákladů společnosti. Tvoří se buď rezervy 

účetní, nebo daňové. Aby byla rezerva daňově uznatelným nákladem, musí být splněny 

podmínky dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu (10, s. 137). 

Penzijní fondy slouží jako dlouhodobá finanční rezerva, která slouží k úhradě 

starobních důchodů zaměstnanců. Nejsou součástí ani vlastního a cizího kapitálu. Pokud 

tyto prostředky nejsou využity, mohou být následně použity k financování potřeb 

a investicím společnosti. Většinou se ale jedná o investice ke zhodnocení penzijního 

fondu. V ČR zatím takto vytvořené fondy nenajdeme (3, s. 334). 

1.6 Externí zdroje financování 

Jedná se o menší část finančních zdrojů, které by měli sloužit k financování přírůstku 

kapitálu, a tedy k rozšíření majetku společnosti. Mezi externí zdroje můžeme zařadit 

vklady vlastníků, tedy emise cenný papírů, bankovní úvěry, leasing. 

1.6.1 Vklady vlastníků – akcie 

Akcie je cenný papír, jenž osvědčuje práva jeho majitele (akcionáře) a majitelův 

vlastnický podíl na kapitálu podniku. Majitel akcie se podílí na vedení akciové 

společnosti nepřímo hlasováním o důležitých strategických otázkách podnikání, jako 
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je například rozdělování zisku, zvyšování či snižování akciového kapitálu apod. 

Také má nárok na určitou část zisku v podobě dividendy, na majetkový zůstatek při 

likvidaci podniku. Společnost může vydávat více druhů akcií, které se vzájemně 

odlišují. Mohou to být akcie kmenové, s nimiž nejsou spojena žádná další práva, 

kromě již zmíněných. Dalším druhem jsou akcie primární (13, s. 425). 

S vlastnictvím kmenových akcií je spojeno právo na výplatu dividend, právo účastnit 

se hlasování na valné hromadě, právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti 

v případě ukončení její činnosti. Kmenové akcie jsou však cenné papíry s pohyblivým 

výnosem, dividenda se mění v závislosti na dividendové politice podniku, nemusí být 

ani vyplacena. Mezi výhody kmenových akcií jako zdroje financování podniku je, 

že nemají přesně stanovené datum splatnosti na rozdíl od dluhů. Nejsou zde také 

vyžadovány stálé platby v podobě úroků, akcie jsou lépe prodejné a zvyšují i úvěrovou 

schopnost podniku (13, s. 425). 

Nevýhodou emise kmenových akcií může být rozšiřující se počet akcionářů s právem 

hlasovat na valné hromadě a vzhledem k rizikovosti jsou náklady na emisi vyšší. 

Dividendy nejsou odpočitatelnou položkou od základu daně (13, s. 425). 

Prioritní akcie mají prioritu před kmenovými akciemi při výplatě dividend 

a při eventuálním podílu na likvidačním výnosu firmy. Majitelé prioritních akcií nemají 

zpravidla hlasovací právo. Svou povahou jsou prioritní akcie dlouhodobým finančním 

zdrojem, který leží uprostřed mezi kmenovými akciemi a dlouhodobým dluhem. 

Podobně jako kmenové akcie představují část vlastního kapitálu podniku. Na druhé 

straně pro své majitele zajišťují většinou pevný příjem, nikoliv však ve formě úroku, 

ale ve formě dividend. Jsou to cenné papíry s fixním výnosem. Prioritní akcie jsou 

obvykle spojeny s určitým dividendovým procentem, které se dlouhodobě nemění. 

To však neznamená, že by valná hromada nemohla rozhodnout o tom, že v daném roce 

nebudou dividendy vyplaceny vůbec. V tomto případě neobdrží dividendy ani majitelé 

prioritních akcií. Podíl prioritních akcií na celkovém akciovém kapitálu společnosti 

může v České republice dosahovat maximálně 50 % (13, s. 426). 

Výhoda prioritních akcií může být růst kapitálu bez omezení vlivu držitelů kmenových 

akcií, dále neuskutečnění výplaty dividend má méně závažné důsledky než neodvedení 

splátek z dlouhodobých bankovních úvěrů. Jsou zde také nižší nároky na výši dividend 

než u kmenových akcií. Za nevýhody můžeme uvést, že jejich emitování je spojeno 
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s vyššími náklady než emitování obligací. Dále dividendy nejsou položkou 

započitatelnou do nákladů pro účely zjištění základu pro výpočet daní z příjmů, 

což jejich cenu ve srovnání s obligacemi či bankovními úvěry zvyšuje (13, s. 426). 

1.6.2 Emise obligací 

Za dluhopisy (obligace) považujeme zastupitelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo 

na splacení dlužné částky a povinnosti emitenta je toto právo uspokojit. Dlužná částka 

obsahuje jmenovitou hodnotu dluhopisu a pravidelné výnosy k určitému datu. 

V České republice jsou upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 

Jako nejčastější varianta pro financování investic se používají podnikové dluhopisy, 

které společnost emituje v zájmu získání dlouhodobých finančních zdrojů od investora 

(10, s. 94). 

U podnikových obligací se emitující podnik (dlužník) zavazuje, že v předem stanovené 

době zaplatí majiteli obligace (věřiteli) nominální cenu obligace a v dohodnutých 

termínech i úrok. Na rozdíl od akcií nemá majitel podnikové obligace spoluvlastnický 

podíl na emitující firmě a nemá také hlasovací právo. Úroky z obligací, které jsou 

spláceny věřiteli, jsou považovány za daňově uznatelné náklady podniku, a tedy snižují 

základ pro výpočet daně z příjmu. Z toho důvodu jsou náklady kapitálu u dluhopisů 

poníženy o hodnotu úrokového daňového štítu. Podobně jako u podnikových akcií 

se emise podnikových dluhopisů uskutečňuje buď jako veřejná emise nebo soukromá 

emise (12, s. 62). 

Hlavním rozdílem je, že veřejná emise dluhopisů je určena pro všechny zájemce, 

zatímco soukromá emise je určena pro menší množství věřitelů, 

jedná se o institucionální investory, kterými jsou banky, pojišťovny, investiční 

společnosti, aj. Emisi si podnik může realizovat sám nebo může využít nabídky 

investičních zprostředkovatelů, což je častější jev. Emitent může vydávat dluhopisy sám 

za sebe či jménem banky. Pokud jsou dluhopisy vydávány jeho vlastním jménem, 

čistý výtěžek z emise připadá jemu, jestliže naopak vydává dluhopisy jménem banky, 

čistý výtěžek připadá jí a ta z těchto výtěžků poskytuje emitentovi úvěr (3, s. 359). 

Volba mezi veřejnou a soukromou emisí podnikových dluhopisů může být ovlivněna 

skutečností, že dohoda o soukromé emisi je snazší než u emise veřejné. Zpravidla také 

platí skutečnost, že při soukromé emisi věřitelé uplatňují přísnější omezující podmínky 
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vůči emitujícímu podniku. Emise dluhových cenných papírů společnosti je regulována 

státem. Ve většině případů je vyžadováno povolení státních orgánů na základě 

emitentovi žádosti (3, s. 360). 

Za výhody dluhopisů můžeme uvést, že úroky z dluhopisů na rozvinutých kapitálových 

trzích jsou nižší než požadované výnosy z kmenových akcií, proto se jedná o levnější 

druh financování. Další výhodou může být i tzv. pákový efekt (finanční páka), 

který se docílí, pokud rentabilita celkového kapitálu je vyšší než úroková sazba 

z dluhopisů. Tedy v důsledku zadlužení se zvyšuje zisk na jednu akcii. Mezi výhody 

dále patří daňová uznatelnost úroků z dluhopisu, které snižují základ daně z příjmu 

(12, s. 63). 

Nevýhodou u emise dluhopisů je zvyšování finančního rizika, které je způsobeno 

narůstajícím podílem dluhu v kapitálové struktuře společnosti. Dále emisí dluhopisů 

vznikají emisní náklady a při poklesu výkonnosti společnosti a zisku mohou pevné 

splátky úroků znamenat finanční potíže pro emitenta (12, s. 64). 

1.6.3 Bankovní úvěr 

Jedná se o nejběžnější formu externího financování podniku. Je přístupný i menším 

podnikům, které nemohou využít možnosti emise cenných papírů. Úvěr se uzavírá mezi 

podnikem a bankou na základě úvěrové smlouvy, z které vyplývá předmět smlouvy 

a způsob splacení dluhu. Důležitou součástí úvěru jsou úroky, které jsou nákladovou 

položkou. Z hlediska finančního řízení je při výběru bankovního úvěru důležitá výše 

úrokového sazby, dále jestli je úroková sazba pevná nebo pohyblivá a také doba 

a způsob umořování úvěru, od které se vyvíjí peněžní toky a případné finanční riziko 

(8, s. 139). 

Pokud bychom chtěli úvěr charakterizovat z ekonomického hlediska, můžeme říct, 

že se jedná o způsob vyrovnání disproporce mezi přebytkem finančních prostředků 

u jednoho ekonomického subjektu a jejich nedostatkem u druhého subjektu. V bilancích 

bankovních institucí jsou úvěrové obchody na straně aktiv a v rozvaze společností 

na straně pasiv. V rámci činnosti obchodních bank tvoří poskytované úvěry hlavní 

položku jejich aktiv zajišťující příjmy. Ovšem mohou nést riziko ztrát při neuváženém 

poskytování. Banky nabízejí podnikům velké množství úvěrových produktů, 
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které představují jeden ze základních prostředků k financování svých investic 

(14, s. 61). 

V rámci třídění bankovních úvěrů je možné postupovat dle specifických vlastností, 

které lze v praxi následně kombinovat u konkrétních případů. „Tyto vlastnosti jsou: 

1. zda jde o poskytnutí peněz, nebo o záruku za závazky klienta, 

2. na jak dlouhé časové období je úvěr poskytnut, 

3. jakým způsobem je úročen, 

4. v jaké je měně, 

5. jakému ekonomickému subjektu je poskytnut, 

6. k jakému účelu má být použit, 

7. jakým způsobem bude čerpán, 

8. jakým způsobem bude splácen, 

9. zda je zajištěn.“ (15, s. 94) 

Dle prvního bodu se úvěry rozdělují na peněžní a závazkové. U peněžních úvěrů, 

klient obdrží od banky dohodnutou peněžní částku, kterou v budoucnu dle dohody 

splatí. V případě závazkového úvěru, se banka zaváže za klienta zaplatit jeho závazek 

vůči třetí osobě, pokud tak neučiní sám (15, s. 94). 

Dle doby, na kterou jsou úvěry poskytovány: 

 Úvěry krátkodobé – jedná se o úvěry se splatností do jednoho roku, které 

slouží k zajištění provozních potřeb a bývají splaceny na konci období 

jednorázovou částkou. 

 Úvěry střednědobé – úvěry se splatností od 1 roku až do 5 let, které slouží 

k pořízení, rekonstrukci či modernizaci majetku. 

 Úvěry dlouhodobé – úvěry se splatností nad 5 let, sloužící hlavně k financování 

investičních potřeb (14, s. 26) (15, s. 94). 

Dle způsobu úročení se úvěry dělí: 

 Fixně úročené – úročeny pevnou neboli fixní úrokovou sazbou po celou dobu 

trvání úvěru. 
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 Variabilně úročené – úročeny pohyblivou neboli variabilní úrokovou sazbou, 

která se mění dle sjednaných podmínek a odvozuje se dle referenční úrokové 

sazby (15, s. 95). 

Dle účelu použití se úvěry dělí: 

 Investiční úvěry – jedná se nejčastěji o podnikatelské úvěry sloužící 

k financování investičních potřeb podnikatelů. 

 Provozní úvěry – slouží k financování běžných provozních potřeb, 

jako např. zajištění materiálu, výplaty zaměstnanců, pokrytí mezi placením 

závazků a inkasem pohledávek. 

 Sanační úvěry – méně častý případ úvěru, který se používá v případě 

existenčních problému úvěrované firmy, kdy se banka podílí na její záchraně. 

 Spotřebitelské úvěry – poskytovány občanům a domácnostem na určené 

spotřebitelské zboží. 

 Osobní úvěry – poskytovány občanům bez určení použití (15, s. 96). 

Dle způsobu zajištění: 

 Nezajištěné úvěry – jedná se úvěry, které jsou zajištěné proti případnému 

nesplacení. Bývají více úročené z důvodu rizikovosti a jsou poskytovány pouze 

bonitním klientům, kteří by neměli mít problém se splácením. 

 Zajištěné úvěry – kromě prověrky bonity klienta, mívají navíc úvěry věcné 

nebo osobní zajištění např. movitým, nemovitým majetkem, finančními 

instrumenty (15, s. 97). 

Pokud budeme u banky žádat o poskytnutí úvěru, je potřebné specifikování všech výše 

zmíněných bodů, aby bylo dosaženo všech našich požadavků. Následné finální 

produkty se dají dále porovnávat podle nabídky jednotlivých bank, díky kterým 

nalezneme tu nejvýhodnější variantu pro daného žadatele, jak z hlediska výše úrokové 

sazby, tak způsobu splácení, možnosti odkladu splátek a jiné. Poskytnutí úvěru záleží 

také na posouzení bonity klienta bankou, která v případě poskytnutí podnikatelského 

úvěru bere v úvahu podnikatelský plán a finanční hospodaření podnikatele či firem. 

Hodnocení bonity se skládá z analýzy struktury majetku, finančních zdrojů, stávajících 

a očekávaných výsledků hospodaření a finanční analýzy podniku. Dále záleží na výši 
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a druhu úvěru, případně pokud se jedná o nového klienta nebo stálého klienta a další 

(16, s. 232). 

1.6.4 Leasing 

Leasing představuje pronájem investičního zařízení, různých předmětů dlouhodobé 

spotřeby a jiných předmětů uživateli za stanovené nájemné na dobu určitou nebo 

neurčitou. Nájemce (uživatel) dostává právo od pronajímatele k užívání předmětu 

a za právo užívání platí nájemce stanovené splátky po určité časové období (17, s. 95).  

Z právního hlediska se jedná o smluvní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem 

a odběratelem, při němž pronajímatel kupuje od dodavatele předmět leasingu 

a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci. Vlastníkem majetku je v průběhu 

stanovené doby leasingová agentura, od které je možné pronajatý předmět na konci 

období získat do svého vlastnictví (3, s. 389). 

Podle vztahu nájemce k pronajímateli se leasing člení na: 

 finanční leasing, 

 operativní leasing (3, s. 391). 

Finanční leasing  

Za finanční leasing se považuje pronájem, kdy po skončení doby pronájmu dochází 

k odkupu najaté věci nájemcem. Jedná se o dlouhodobý pronájem majetku, 

kdy se převádí z pronajímatele na nájemce veškeré povinnosti spojené s fungováním 

zařízení, tedy údržba, servis a oprava pronajatého majetku. Finanční leasing bývá 

dlouhodobější než operativní leasing a doba leasingu se kryje s dobou ekonomické 

životnosti pronajímaného majetku. V leasingových splátkách je zahrnuta cena pořízení 

pronajatého majetku včetně úroku a ziskové marže pronajímatele. Oproti úvěru není 

majetek při leasingu vlastnictvím podniku a také ho podnik neodepisuje. 

Leasingové splátky jsou navíc považovány jako náklad snižující základ daně z příjmu 

(27, s. 9) (3, s. 390). 

Operativní leasing 

Za operativní leasing můžeme označit všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou 

finančním leasingem. Jde o leasing, kde po skončení doby pronájmu dochází k vrácení 

pronajatého majetku zpět jeho vlastníkovi neboli pronajímateli. Operativní leasing 
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můžeme charakterizovat jako krátkodobý pronájem a také doba pronájmu je kratší než 

ekonomická životnost pronajatého majetku. Náklady na údržbu, opravu nebo servis 

pronajatého majetku hradí pronajímatel, ovšem smluvně se mohou strany dohodnout 

o přenesení povinnosti na nájemce (27, s. 9).  

1.7 Výhody a nevýhody leasingu a úvěru 

V následující části budu porovnávat výhody a nevýhody při pořízení majetku pomocí 

leasingu nebo úvěru. 

1.7.1 Výhody a nevýhody leasingu  

Výhody: 

 Užívání majetku je společnosti umožněno bez vynaložení veškerých peněžních 

prostředků na danou investici, tím se urychluje zavedení investice do provozu 

a zvyšuje se i konkurenční schopnost podniku. 

 Jedná se o flexibilní financování, kdy se výše splátek a rozložení splátek může 

přizpůsobit sezónnosti výroby; podnik díky tomu může zajistit svou dostatečnou 

likviditu a případně může investovat volné peněžní prostředky. 

 O leasingové splátky si podnik může snížit základ daně. 

 Leasing zajišťuje využívání majetku bez podstoupení rizika jeho užíváním, 

například zvyšování ceny investice, riziko prodloužení výstavby, ovšem vždy 

záleží na podmínkách smlouvy. 

 Leasing nezvyšuje zadluženost podniku, protože se neprojevuje v účetních 

výkazech jako dluh; zároveň není vykazován jako přírůstek majetku v aktivech 

a tím pádem zvyšuje likviditu podniku. 

 Inflační riziko nese leasingová společnost, jelikož leasingové splátky jsou stejné, 

i když cena zařízení stoupá, ovšem při rostoucí míře inflace dochází 

ke zvyšování cen. 

 Sjednání leasingu bývá administrativně i časové méně náročné než sjednání 

úvěru (3, s. 401). 
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Nevýhody: 

 Mezi hlavní nevýhody můžeme zařadit velikost nákladů spojenou 

s financováním leasingem, jelikož obvykle bývá dražší než pořízení úvěrem. 

 Po skončení finančního leasingu přechází majetek do vlastnictví nájemci téměř 

odepsaný a tím pádem podnik přichází o uplatnění daňových odpisů. 

 Veškeré úpravy na majetku týkající se rekonstrukce či modernizace, musí být 

odsouhlaseny pronajímatelem. 

 Právo užívání majetku může být omezeno leasingovou smlouvou a případně 

i předmět majetku může být odebrán. 

 Ze strany nájemce není možné vypovědět smlouvu, maximálně s vysokým 

sankčním poplatkem (3, s. 402). 

1.7.2 Výhody a nevýhody úvěru 

Výhody: 

 Užívání majetku je společnosti umožněno bez vynaložení veškerých peněžních 

prostředků na danou investici, tím se urychluje zavedení investice do provozu 

a zvyšuje se i konkurenční schopnost podniku. 

 V okamžiku nákupu přechází majetek do vlastnictví pořizovatele, ten ho může 

odepisovat a následně jej uplatnit jako daňově uznatelnou položku. 

 Úroky z úvěru jsou dle podmínek zákona o dani z příjmu daňově uznatelnou 

položkou. 

 Náklady spojené s úvěrem bývají obvykle nižší než náklady spojené s finančním 

leasingem. 

 V rámci úvěru nedochází k omezení práv spojených s užíváním a kupující může 

s majetkem volně nakládat. 

 Úvěr je možné předčasně splatit (27, s. 18). 

Nevýhody: 

 S vyřízením úvěru souvisí větší administrativní náročnost, vzhledem k zjištění 

bonity klienta a požadavku na zajištění úvěru je potřeba předložení několika 

dokumentů, například přehled výsledků hospodaření společnosti za poslední tři 

roky nebo finanční plán. 
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 U některých úvěrů je požadováno bankou zajištění nebo jiné záruky; většinou 

to bývá ručení třetí osobou, zástavou movité věci, cenných papírů. 

 Přijatý úvěr se projeví ve finančních výkazech společnosti, kdy zvyšuje 

zadlužení podniku a tedy i cizí zdroje v rozvaze; dále také zvyšuje rizikovost 

podniku, což může ovlivnit rozhodnutí obchodních partnerů. 

 Pořízený majetek zvyšuje aktiva společnosti a tím je snížena likvidita 

společnosti (27, s. 18). 

1.8 Srovnání leasingu a úvěru 

Investiční financování podniku v rámci leasingu je podobné jako financování pomocí 

různých druhů dlouhodobých úvěrů. V obou případech financování investic se zvyšuje 

finanční riziko podniku, kdy je podnik po delší dobu zavázán hradit splátky, 

které zahrnují umoření úvěru, pořizovací ceny majetku a úroky. Při nemožnosti splácení 

se zhoršuje platební situace podniku a případně může hrozit úpadek společnosti 

a konkurzní řízení (3, s. 403). 

U obou metod se dají nalézt i rozdíly. V rámci úvěrového financování je pořízený 

majetek ihned ve vlastnictví podniku a tím pádem ho může ihned odepisovat. 

Dále nemusí společnost hradit marži pronajímateli a hradí úmor a úrok z úvěru. V rámci 

finančního leasingu je majetek po celou dobu leasingu v majetku pronajímatele 

a podnik jako nájemce ho pouze využívá, ale neodepisuje. Nájemce hradí leasingové 

splátky, které zahrnují splátku pořizovací ceny, a i úrok refinancujícího úvěru a marži 

pronajímatele. Obvyklým postupem je odkup majetku před koncem doby leasingové 

smlouvy (3, s. 403). 

U rozhodování mezi leasingem a úvěrem je potřebné brát v úvahu tyto faktory: 

 Daňové aspekty – odpisy, úroky a leasingové daňové úspory, daňové 

zvýhodnění investic při pořízení. 

 Úrokové sazby z úvěru a úrokové splátky. 

 Odpisové sazby a metodu odepisování majetku, která bude zvolena. 

 Výši leasingových splátek a jejich průběh splácení. 

 Faktor času vyjádřený diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních toků 

spojených s úvěrem a leasingem (3, s. 404). 
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1.9 Alternativní zdroje financování 

1.9.1 Faktoring 

Pod pojmem faktoring si můžeme představit převzetí a odkup krátkodobých pohledávek 

bankou nebo faktoringovou společností bez zpětného postihu původních věřitelů. 

Závazek vzniká uzavřením faktoringové smlouvy mezi věřitelem (prodávajícím) 

a faktorem. Společně s odesláním zboží věřitel předává faktoringové společnosti 

faktury. Ta připíše věřiteli výnos faktur ve prospěch jeho běžného účtu a následně 

inkasuje (případně vymáhá) pohledávku, jejíž úhradou je případ ukončen. Za cenu 

faktoringu se považuje faktoringová provize, která zahrnuje diskont, ale také náklady 

za obchodní případ a rizikovou prémii v rámci ratingu daného dlužníka. 

Jedním z důvodů využití faktoringu je to, že společnost získá peněžní prostředky dříve, 

než je stanovena doba splatnosti pohledávky (15, s. 81) (2, s. 145). 

1.9.2 Forfaiting 

Forfaiting znamená odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek bankou 

nebo forfaitingovou firmou bez zpětného postihu původního věřitele. Předmětem jsou 

různé druhy pohledávek nejčastěji v souvislosti zahraničně-obchodních vztahů. 

U tohoto případu se nejdříve uzavírá smlouva mezi forfaiterem a vývozcem, kde jsou 

uvedeny podmínky pro budoucí odkup pohledávky. Po dodávce zboží do zahraničí 

postoupí vývozce danou pohledávku příslušné forfaitingové společnosti, která ji zaplatí 

za předem dohodnutou částku sníženou o náklady forfaitingu. V rámci zajištění forfaitra 

z důvodu převzetí veškerého rizika ještě před uzavřením smlouvy požaduje 

před úkonem odkupu pohledávek bankovní zajištění. Oproti faktoringu je zde vzhledem 

k dlouhodobému charakteru pohledávek, riziko úrokových změn. Dále je zde riziko 

kurzových změn u zahraničně-obchodních vztahů. Výhodou uzavření forfaitingu 

na straně vývozce je rychlá úhrada pohledávky a přenesení rizika na forfaitra. 

Naopak u forfaitra je výhodou zisk z uzavřeného obchodu (15, s. 81) (2, s. 146). 
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1.10 Finanční analýza 

Finanční analýza se používá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá zjistit, jestli je podnik dostatečně ziskový, zda má přijatelnou kapitálovou 

strukturu, zda efektivně využívá svá aktiva, jestli je také podnik schopen splácet své 

závazky a další významné skutečnosti. Jedná se také o nástroj rozhodování 

managementu firmy vzhledem k získaným informacím o hospodaření a finanční situaci 

podniku. Znalost finančního postavení je důležité nejen vzhledem k minulosti, 

ale hlavně k vytváření plánů a prognóz budoucího vývoje podniku. Dále je možné 

využít finanční analýzu k rozhodování o investičních záměrech, o financování 

dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury a k sestavení finančního 

plánu (18, s. 17). 

Finanční analýzu jako zdroje pro rozhodování využívají jak manažeři podniku, tak 

investoři, státní instituce, obchodní partneři, zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, 

konkurenti a odborná veřejnost. Hlavním ukazatelem pro vlastníky podniku 

je rentabilita vloženého kapitálu, u věřitelů to je likvidita obchodních partnerů a jejich 

schopnost včas splácet závazky. Pro státní instituce je důležitý ukazatel vytváření zisku, 

z něhož se odvádí daně z příjmu právnických osob. U konkurentů je snaha o získání 

výsledků úspěšných firem na daném trhu, které slouží jako inspirace k rozvoji. 

Možné investory bude zajímat finanční zdraví podniku, které může ovlivnit jejich 

rozhodování o investičním záměru. Zaměstnance společnosti bude zajímat informace 

o výši mezd nebo také ziskovost či likvidita, které značí fungování podniku 

z dlouhodobého hlediska (18, s. 17). 

Pro zpracování finanční analýzy je důležité získání dat o podniku. Hlavními zdroji jsou 

účetní výkazy podniku a to rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích 

(cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. 

Dalšími užitečnými zdroji mohou být výroční zpráva, zprávy z vrcholového vedení 

společnosti, vedoucích pracovníků, auditorů, firemní statistiky, informace 

o zaměstnanosti či odbytu nebo z nezávislých hodnocení (18, s. 17). 

V rámci základních metod finanční analýzy se používají: 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 

 analýza tokových ukazatelů, 
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 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření (18, s. 17). 

Tabulka č. 1: Elementární metody finanční analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 19, s. 47) 

Analýza stavových 

ukazatelů 

Analýza 

rozdílových a 

tokových ukazatelů 

Analýza poměrových 

ukazatelů 

Analýza soustav 

ukazatelů 

horizontální fondů rentability Du Pontův diagram 

vertikální cash flow aktivity pyramidové rozklady 

  zadluženosti  

  likvidity  

  kapitálového trhu  

  cash flow  

1.10.1 Postup provádění finanční analýzy 

Obecný postup zpracování finanční analýzy záleží na tom, jestli se provádí interně nebo 

externě. U externího zpracování je potřebné zjistit informace o dané společnosti, 

tedy o její strategii, předmětu podnikatelské činnosti, počtu zaměstnanců atd. 

Dále v rámci interní i externí analýzy se provádí analýza odvětvová. Její význam 

je v posuzování stávající a dlouhodobé výhledové situace v rámci daného odvětví, 

do kterého společnost spadá. Poté následuje analýza účetních výkazů daného podniku, 

tedy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. Vybrané důležité položky 

se porovnávají s podobnými podniky v odvětví. Po pečlivé analýze účetních výkazů 

následuje rozbor a zhodnocení složek finanční rovnováhy. To zahrnuje ukazatele 

zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity, kapitálového trhu a případně další 

ukazatele. Získané výsledky ukazatelů se následně srovnávají v čase se stavem 

v odvětví, dále s vybranými konkurenty nebo s danou normou či plánem (18, s. 66, 69). 
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1.11 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů  

Absolutní ukazatele jsou používány k analýze vývojových trendů (horizontální analýza) 

a dále k procentnímu rozboru jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

(vertikální analýza) (18, s. 71). 

1.11.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza bývá označována, jako analýza časových řad, která se zabývá 

srovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Zkoumá se absolutní výše změn a také relativní výše změn. Relativní změnou se značí 

procentní vyjádření zkoumané položky vzhledem k výchozímu roku (18, s. 71). 

                   

 
                                                   

                           
     

        í   ě   = ℎ             é       í – ℎ          ř   ℎ  í       í 

1.11.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza bývá označována jako analýza po sloupcích. Vyjadřuje položky 

účetních výkazů jako procentního podílu k jedné zvolené základně, která představuje 

100 %. Předpokladem je, že daná struktura ukazatelů se bude v průběhu času měnit. 

V rámci rozboru rozvahy se volí za základnu výše aktiv nebo pasiv a pro rozbor výkazu 

zisku a ztráty se základnou stane součet celkových výnosů nebo nákladů (18, s. 71). 

Uplatnění této metody je především snadnějším porovnáním účetních výkazů 

s minulým obdobím a zároveň ulehčuje porovnání s jinými firmami v odvětví. Struktura 

aktiv informuje o tom, do čeho společnost investovala získaný kapitál a také jak brala 

v úvahu výnosnost. Struktura pasiv zase informuje o tom, z jakých zdrojů byl majetek 

pořízen (19, s. 47).  

1.12 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů  

Analýza tokových ukazatelů se zabývá analýzou výkazů, které obsahují tokové položky. 

Jedná se o výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Rozdílové ukazatele zkoumají finanční 
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situaci podniku ve spojení s likviditou. Mezi nejznámější ukazatele patří čistý pracovní 

kapitál (ČPK), který můžeme vypočítat jako rozdíl mezi oběžným majetkem 

a krátkodobými cizími zdroji a má zároveň velký vliv na platební schopnost podniku. 

Pokud chce být podnik likvidní, měl by disponovat potřebnou výší volného kapitálu, 

tedy přebytkem krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji. 

Čistý pracovní kapitál značí část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobým 

kapitálem (18, s. 85).  

1.13 Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější ukazatele finanční analýzy patří poměrové 

ukazatele. Díky tomu, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

a cash flow, můžeme odvodit mnoho ukazatelů. Nejvíce se osvědčily skupiny ukazatelů 

zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele kapitálového trhu (18, s. 87). 

1.13.1  Ukazatele zadluženosti 

Posuzují finanční strukturu firmy z dlouhodobého hlediska. Používá se jako známka 

výše rizika, které podnik nese při určité struktuře vlastního a cizího kapitálu. Pokud je 

podnik více zadlužený, vzniká tím riziko neschopnosti splácení závazků bez ohledu na 

současnou situaci podniku. Vzhledem k tomu, že cizí kapitál je levnější než vlastní 

kapitál, je určitá výše zadlužení pro podnik přijatelná. Tato skutečnost je dána daňovým 

štítem, který značí, že úroky z cizího kapitálu jsou součástí nákladů, a tudíž snižují zisk 

společnosti, ze kterého se platí daně (18, s. 87) (19, s. 48). 

1.13.1.1 Celková zadluženost 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Celková zadluženost je podílem celkových 

dluhů k celkovým aktivům a vyjadřuje, jak se věřitelé společnosti podílejí na celkovém 

kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Doporučená hodnota tohoto ukazatele 

by se měla pohybovat mezi 30 až 60 %. Čím vyšší hodnoty tento ukazatel dosahuje, 

tím je zároveň vyšší riziko pro věřitele. Důležité je posouzení ukazatele s celkovou 

výnosností podniku a také se strukturou cizího kapitálu. U věřitelů jsou preferovány 

nižších hodnoty tohoto ukazatele. Platí ovšem, že pokud je podnik finančně stabilní, 
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může dočasný růst zadluženosti způsobit zvýšení rentability vložených prostředků 

(19, s. 68). 

                     
           

              
 

1.13.1.2 Koeficient samofinancování 

Ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech podniku. 

Je označován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro 

hodnocení celkové finanční situace podniku. Pokud sečteme tento ukazatel s ukazatelem 

celkové zadluženosti, měla by vyjít jedna. Tento ukazatel má návaznost na ukazatele 

rentability (19, s. 68). 

                           
               

              
 

1.13.1.3 Úrokové krytí 

Tento ukazatel značí, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Nabývá důležitosti, pokud 

je společnost financována cizími úročenými zdroji. Při hodnotě ukazatele 1 zjistíme, 

že podnik vytvořil dostatečný zisk pro splácení úroků věřitelům, ale na odvod daní státu 

a k výplatě čistého zisku na vlastníka už prostředky nezbyly. Doporučená hodnota 

ukazatele se uvádí 5 (20, s. 64). 

              
    

               
 

EBIT vyjadřuje výsledek hospodaření před odečtením úroků a před zdaněním. 

1.13.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují, jak společnost využívá investované finanční prostředky 

a jaká je vázanost jednotlivých složek kapitálu v určitých druzích aktiv a pasiv. 

Nejčastěji se jedná o počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv nebo o doby 

obratů. V rámci rozboru těchto ukazatelů zjistíme, jak daná společnost hospodaří 

s aktivy a jaký to má případný dopad na výnosnost a likviditu. Pokud má podnik více 

aktiv, než je potřebné, vzniknou přebytečné náklady a tím se sníží zisk. V opačném 
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případě, když má podnik nedostatek aktiv, musí se následně vzdát možnosti výhodných 

příležitostí a přichází tím pádem o výnosy (20, s. 60). 

1.13.2.1 Obrat celkových aktiv 

Označován i jako vázanost celkového vloženého kapitálu. Měří efektivnost využití 

celkových aktiv, tedy kolikrát se celková aktiva obrátí do tržeb za rok. Vyjadřuje poměr 

tržeb k celkovému vloženému kapitálu a je součástí pyramidového rozkladu ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Pokud dojde k situaci, kdy je intenzita využití aktiv 

společnosti nižší než počet obrátek celkových aktiv v oborovém průměru, 

měl by podnik zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva (22, s. 90). 

                       
     

              
 

1.13.2.2 Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv ukazuje, jak efektivně společnost využívá dlouhodobý majetek. 

Vyjadřuje, kolikrát se přemění dlouhodobý majetek společnosti na tržby za určité 

časové období. Při nižších hodnotách ukazatele v porovnání s oborem je potřebné 

zvýšení využití výrobních kapacit a snížení investic podniku (20, str. 61). 

                     
     

            
 

1.13.2.3 Obrat zásob 

Ukazatel bývá označován i jako ukazatel využití zásob a udává, kolikrát v průběhu roku 

je každá položka zásob podniku prodána a znova uskladněna. Pokud výsledná hodnota 

převyšuje oborový průměr, znamená to, že podnik nemá žádné nelikvidní zásoby, 

které by potřebovaly nadbytečné financování. Přebytečné zásoby na skladech jsou 

spojeny s vyššími náklady na skladování. Vysoké hodnoty ukazatele také pozitivně 

ovlivňují ukazatel běžné likvidity. Při nízkém výsledku obratu zásob a vysokém 

ukazateli likvidity můžeme zjistit, že podnik eviduje zastaralé nebo nepotřebné zásoby, 

jejichž hodnota je nižší než cena vedená v účetnictví (20, s. 62). 
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1.13.2.4 Doba obratu zásob 

Ukazatel stanovuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Z obecného 

hlediska platí, že čím je vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím pro 

podnik lépe. Důležité však je dodržování optimální velikosti zásob (19, s. 70). 

                   
      

     
      

1.13.2.5 Doba obratu pohledávek  

Ukazatel, který nám říká, jak dlouho je majetek vázán v podniku ve formě pohledávek, 

nebo také za jaký čas jsou pohledávky společnosti v průměru splaceny. Doporučenou 

hodnotou by měla být standardní doba splatnosti faktur. Pokud ale je ukazatel vyšší než 

běžná doba splatnosti faktur, značí to nedodržení obchodních vztahů ze strany 

odběratelů. Dnes je častým jevem, že doba úhrady překračuje dobu deklarovanou. 

V této situaci je potřebné zjištění velikosti daných firem, jelikož delší doba splatnosti 

může menší firmy přivést k finančním problémům, zatímco u velkých podniků by to 

neměl být problém (19, s. 70). 

                        
          

     
      

1.13.2.6 Doba obratu závazků 

Ukazatel značí rychlost splácení závazků dané firmy. Obecným pravidlem je, že doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby byla zajištěna 

finanční rovnováha firmy. Ukazatel je důležitý pro případné věřitele, kterým ukáže, 

jak společnost dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (19, s. 70). 

                     
       

     
      

1.13.3 Ukazatele likvidity 

Za likviditu v podniku můžeme označit schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky. U tohoto ukazatele se poměřuje to, čím je možno zaplatit, s tím, co je potřeba 

zaplatit. Likvidita určité složky aktiv nám ukazuje, jak rychle je podnik schopen daná 
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aktiva přeměnit na peněžní hotovost. Pokud podnik dosahuje nedostatečné likvidity, 

vede to k situaci, že podnik nemůže využívat možné podnikatelské příležitosti a také 

není schopen hradit své běžné závazky. Tento problém může vést až k platební 

neschopnosti podniku a případně k bankrotu (20, s. 66). 

V rámci hodnocení likvidity jsou požadované výsledky likvidity pro každou cílovou 

skupinu jiné. Pro management podniku může nedostatečná likvidita značit snížení 

ziskovosti, nedostatek likvidity a případně ztráty kontroly nad podnikem. U vlastníků 

podniku převažuje požadavek na nižší úroveň likvidity, protože vázanost krátkodobého 

majetku na finanční prostředky je neefektivní a může snížit rentabilitu vlastního 

kapitálů. Z hlediska finanční rovnováhy podniku je likvidita velice důležitá a umožňuje 

podniku dostát včas svých závazků (19, s. 57). 

1.13.3.1 Okamžitá likvidita 

Označuje se jako likvidita prvního stupně nebo cash ratio a značí nejužší vymezení 

likvidity. Ukazatel zahrnuje jen nejlikvidnější položky rozvahy. Do pohotových 

platebních prostředků řadíme peníze na běžném účtu, peníze v pokladně a volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky tedy krátkodobý finanční majetek podniku. 

Za doporučené hodnoty ukazatele okamžité likvidity se uvádí rozmezí 0,2 až 0,5. 

Dle ministerstva průmyslu a obchodu České republiky by pokles pod hodnotu 

0,2 znamenalo kritickou hodnotu. Při nedodržení předepsaných hodnot ovšem nemusí 

dojít k finančním problémům firmy, protože využívání kontokorentů nemusí být 

při použití údajů z rozvahy patrné (19, s. 57) (22, s. 105). 

                    
                            

                  
  

1.13.3.2 Pohotová likvidita 

Jedná se o likviditu druhého stupně. Obecné platí, že čitatel by měl být stejný jako 

jmenovatel, a to tedy v poměru 1:1 nebo také 1,5:1. Při dosažení doporučené hodnoty 

1:1, je podnik schopen splatit své závazky, bez prodání svých zásob. Při dosažení vyšší 

hodnoty ukazatele, je situace příznivější pro věřitele, ale na druhou stranu nepříznivá 

pro akcionáře a vedení podniku. U velkého objemu oběžných aktiv vázaného ve formě 

pohotových peněžních prostředků přinese pro podnik malý nebo žádný úrok. U přílišné 
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velikosti oběžných aktiv je způsobeno neproduktivní využívání vložených prostředků 

do podniku a tím pádem je nepříznivě ovlivněna celková výnosnost vložených 

prostředků (22, s. 105). 

                    
                    

                  
  

1.13.3.3 Běžná likvidita 

Bývá označována jako likvidita 3. stupně a zobrazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky. Ukazatel také značí, schopnost uspokojení věřitelů společnosti, 

kdyby podnik přeměnil všechna oběžná aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty 

ukazatele jsou uváděny v rozmezí 1,5 – 2,5. U vyšších hodnot ukazatele je větší 

pravděpodobnost dosažení platební schopnosti podniku (22, s. 105).  

                 
             

                  
  

1.13.4 Ukazatele rentability 

Za rentabilitu můžeme též označit výnosnost vloženého kapitálu, která znamená 

schopnost podniku tvorby nových zdrojů a dosahování zisku s využitím investovaného 

kapitálu. Nejvíce jsou využity výkazy zisku a ztrát a rozvaha. Při výpočtu ukazatelů 

rentability se v čitateli uvádí položky výsledku hospodaření (tedy tokové veličiny) 

a ve jmenovateli určitý druh kapitálu (tedy stavová veličina). Ukazatele rentability 

poskytují hodnocení o efektivnosti dané činnosti a měly by vykazovat rostoucí trend 

v průběhu času. Při výpočtu se používají různé druhy zisku. Prvním druhem je EBIT 

tedy výsledek hospodaření před odečtením úroků a daní. Dalším druhem je EAT tedy 

výsledek hospodaření po zdanění nebo také čistý zisk. Posledním využívaným druhem 

zisku je EBT, který značí provozní zisk upravený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření, od kterého nebyly odečteny daně (19, s. 61). 

1.13.4.1 Rentabilita investovaného kapitálu (ROI = Return of Investment) 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů, který posuzuje podnikatelskou činnost 

firem. Ukazatel vyjadřuje, jak účinně působí celkový kapitál, který je vložen 
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do podniku, nezávisle na zdroji jeho financování. Používá se pro měření návratnosti 

a efektivnosti investic tedy k hodnocení investičních záměrů (20, s. 56). 

                                    
    

              
 

1.13.5 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálů (ROCE = Return on 

capital employed) 

Daný ukazatel poukazuje na významnost dlouhodobého investování, kde zobrazuje 

míru zhodnocení veškerých aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel vyjadřuje, jak společnost efektivně hospodaří. 

Dále se využívá pro odvětvové srovnání (24, s.81). 

                                     
    

                                
 

1.13.5.1 Rentabilita celkových aktiv (ROA = Return of Assets) 

Tento ukazatel zobrazuje produkční sílu podniku, kde se poměřuje zisk a celková 

aktiva, která byla vložena do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla 

financována. Ukazatel slouží jako měřítko celkové efektivnosti činnosti (23, s. 172). 

                             
   

              
 

1.13.5.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return of Equity) 

Ukazatel udávající informaci vlastníkům podniku, jestli jejich vložený kapitál 

do společnosti dosahuje přijatelného výnosu. Pokud hodnota ukazatele roste, znamená 

to například zlepšení hospodářského výsledku, zmenšení podílu vlastního kapitálu 

ve firmě nebo pokles úročení cizího kapitálu. Z pohledu investorů je potřebné, 

aby ukazatel dosahoval vyšších hodnot, než je úrok, který by získali při jiné formě 

investování, například z obligací, termínovaného vkladu a cenných papírů. 

Tento požadavek je dán z důvodu vysokého investorského rizika. Pokud by dlouhodobě 

hodnota ukazatele byla nižší nebo rovna výnosnosti státních obligací, podnik by byl 

odsouzen k zániku, jelikož investor by našel pro svůj kapitál výnosnější variantu 

(20, s. 57). 
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1.13.5.3 Rentabilita tržeb (ROS = Return of Sales) 

Jedná se o ukazatel vyjadřující ziskovou marži podniku, která je považována za důležitý 

ukazatel hodnocení úspěšnosti podnikání. Ukazatel také vyjadřuje, kolik čistého zisku 

připadá na 1 Kč tržeb podniku. Výslednou hodnotu je dobré porovnat s konkurencí 

v odvětví (18, s. 100). 

                   
   

     
 

1.14 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí výpočtů rozdílových a poměrových ukazatelů můžeme analyzovat finančně 

ekonomickou situaci podniku. Nevýhodou ovšem je omezená vypovídající schopnost, 

protože zkoumají jen vybraný úsek činnosti společnosti. Pro posouzení finanční situace 

podniku z celkového pohledu se vytvořily soustavy ukazatelů. Narůstající počet 

ukazatelů v daném souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně-ekonomické 

situace podniku. Na druhou stranu velký počet ukazatelů velmi komplikuje orientaci 

a výsledné hodnocení podniku. Proto jsou založeny modely s počty ukazatelů 

od 20 až po 200 a některé s jedním výsledným hodnotícím číslem (20, s. 81). 

Každý funkční model by měl splňovat tři základní funkce: 

 Vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy. 

 Ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku. 

 Poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů 

(19, s. 78).  

Soustavy ukazatelů se dají členit do dvou skupin dle techniky vytváření soustav: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická 

provázanost  (pyramidové soustavy) – ukazatel na vrcholu pyramidové soustavy, 

který se podrobněji rozkládá (19, s. 78). 

 Účelové skupiny ukazatelů, jejichž hlavním cílem je diagnostika finanční situace 

firmy a jejího vývoje (bankrotní a bonitní modely) (19, s. 79). 
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Pro účely diplomové práce budou použity dva účelové ukazatele. Budou to ukazatele 

Altmanovo Z-skóre a model IN 05, které se řádí mezi bankrotní modely. Oba modely 

mají odpovědět na otázku, zda je ohroženo finanční zdraví podniku na základě průběhu 

výsledků ukazatelů, tedy jestli může podnik zbankrotovat (19, s. 79). 

1.14.1 Altmanův index 

Altmanův index slouží k souhrnnému hodnocení podniku a je označován také jako 

Altmanův model. Výpočet je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových 

ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha, z nichž největší má rentabilita celkového 

kapitálu. Prvotním cílem modelu bylo zjistit, jak by se daly odlišit jednoduše 

bankrotující firmy od těch, kde je pravděpodobnost minimální. Model byl stanoven 

pro společnosti, které jsou součástí kapitálového trhu a také pro společnosti, 

které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Pro firmy, které nejsou veřejně 

obchodovatelné na burze, vypadá Altmanův index následovně (19, s. 81): 

          
   

              
         

                

              
       

  
    

              
        

                 

           
        

  
     

              
  

ČPK – Čistý pracovní kapitál 

VK – Vlastní kapitál  

Výsledné hodnoty řadí firmy do příslušného pásma. Při hodnotách indexu vyšších než 

2,99 je finanční situace firmy uspokojivá a znamená, že firma není v současnosti 

ohrožena bankrotem. U výsledků v rozmezí 1,81 – 2,98 je pásmo označováno jako šedá 

zóna a podniky nejsou ani úspěšné a ani nemají problémy. Hodnoty pod 1,81 znamenají 

velké finanční problémy firem a možnost bankrotu (19 s. 81). 

1.14.2 Index IN05 

Jedná se o model, který byl na rozdíl od Altmanova indexu sestaven pro vyhodnocení 

finančního zdraví českých firem v českém prostředí. V modelu jsou zařazeny poměrové 

ukazatele, kterým je přiřazena určitá váha. Všechny váhy byly vypočteny váženým 



44 

průměrem hodnot tohoto ukazatele v daném odvětví. Výhodou tedy je, že model 

je stanoven pro jednotlivá odvětví. Opět se jedná o bankrotní model s cílem posoudit 

finanční zdraví podniku a dále informovat o hrozícím bankrotu společnosti. 

Vzhledem k vývoji české ekonomiky, byl model několikrát aktualizován. Pro účely této 

práce je použit nejaktuálnější model IN05 (19, s. 82) (26, s. 143). 

            
      

           
        

    

               
       

    

      
      

  
      

      
         

             

                  
 

Pokud přesahuje hodnotu 1,6 můžeme říci, že podnik je v uspokojivé finanční situaci 

a s pravděpodobností 67 % vytváří hodnotu pro vlastníky. Hodnota pod úrovní 

0,9 znamená, že podnik hodnotu pro vlastníky netvoří a firma je ohrožena finančními 

problémy či bankrotem s pravděpodobností 86 %. Výsledné ukazatele v rozmezí 0,9 – 

1,6 znamenají šedou zónu, kdy podnik není úspěšný a ani nemá finanční 

problémy (19, s. 84).  

Jedním z problémů u výpočtu indexu může nastat v případě, pokud se hodnota 

nákladových úroků blíží nule. Potom může výrazně zkreslit celkový výpočet, protože 

ukazatel EBIT/nákladové úroky dosáhne vysoké hodnoty. Pokud tento případ nastane 

je doporučeno dosadit za hodnotu ukazatele číslo 9, které eliminuje vliv na ostatní 

ukazatele (19, s. 84). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika společnosti 

Společnost EVT Stavby s.r.o. působící v oblasti stavebnictví, byla založena v roce 1996 

v období nástupu výstavby telekomunikačních sítí. V průběhu let rozšířila společnost 

své aktivity na různé stavební činnosti. Při tomto vývoji byl důležitý i personální rozvoj 

v oblasti řízení výroby za účelem získání kvalifikovaných odborníků a využívání 

nejnovějších technologií. Hlavní prioritou společnosti je realizace a dokončování staveb 

s precizním provedením všech detailů stavebních objektů, použití kvalitních materiálů, 

poskytování vysokých garancí na provedené dílo, individuální přístup k zákazníkovi, 

stabilní partnerství, kreativita a charakterní jednání. Kladným ukazatelem rozvoje 

a úspěšného řízení společnosti je každoroční nárůst výkonnosti vyjádřený meziročním 

zvyšováním objemů realizovaných stavebních prací (28). 

Společnost EVT Stavby s.r.o. je středně velká společnost, která zaměstnává okolo 

šedesáti vlastních pracovníků a dále využívá výrobní kapacity dalších několika firem 

z oboru, ve formě subdodávek. Společnost disponuje moderním vozovým parkem, který 

je tvořen především dopravními prostředky a stroji na zemní práce. Společnost provádí 

generální dodávky staveb, novostaveb a rekonstrukce v oborech inženýrských sítí, 

vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a staveb občanské a technické 

vybavenosti (28). 

Předmět podnikání: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 Opravy silničních vozidel. 

 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 
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 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(28). 

2.2 Účetní metody – Společnost bez právní subjektivity 

Firma EVT Stavby s.r.o. využívá v rámci oboru stavitelství spolupráce s dalšími 

podniky v rámci tzv. Společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) dle nového 

občanského zákoníku. Podstatou vzniku těchto společností je, že se zaváže několik osob 

sdružit jako společníci smlouvou a to za společným účelem činnosti nebo věci. Bylo-li 

ve smlouvě ujednáno i sdružení majetku, tak se vyžaduje k platnosti smlouvy soupis 

vkladů společníků jimi podepsaný (v tomto případě platí, že sdruženo bylo jen to, 

co uvádí soupis). Hlavním důvodem k založení takovéto společnosti je možnost 

zlepšení postavení na trhu či možnost získání velké zakázky, kterou by společnost sama 

nezvládla zrealizovat. Takto vzniklá společnost zakládá i speciální bankovní účet, 

Obrázek č. 1: Organizační schéma společnosti   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 29) 

Jednatel společnosti 

Výrobní ředitel Výkonný ředitel Finanční ředitel 

Stavbyvedoucí (5) Přípravář stavby 

(5) 

Účetní (4) 

Asistent přípraváře 

(2) 
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který je veden jedním vedoucím společníkem. Jelikož se od 1. 1. 2019 změnila 

legislativa upravující společnosti bez právní subjektivity v rámci nového občanského 

zákoníků a Zákona o dani z příjmu došlo ke změnám ve způsobu účtování s dopadem na 

položky v účetní evidenci. V souladu se zákonem o DPH, který stanovuje povinnost 

vykazování DPH všech společníků ve Společnosti, je potřebné, aby společníci účtovali 

část společného plnění nákladů a výnosů ve výši jejich podílu ve Společnosti, které 

v rámci daného účetního měsíce vedoucí společník odpovědný za účetnictví zaúčtoval 

do svého účetnictví. U všech dokladů musí platit, že podléhají stejnému daňovému 

režimu. Z výše uvedených informací je zřejmé, že vykazování účetnictví Společnosti 

v rámci účetní jednotky ovlivňuje jak položky nákladů a výkazů zisků a ztráty, 

tak i pohledávky, závazky a peněžní prostředky v rozvaze. EVT Stavby byla v roce 

2020 součástí několika Společností bez právní subjektivity. 

2.3 Finanční analýza společnosti 

Finanční analýza vybrané společnosti je provedena na základě teoretických poznatků, 

které jsou uvedeny v první části diplomové práce. Cílem finanční analýzy je zjištění 

nedostatků ve využívání zdrojů financování společnosti. Dále budou navrženy možné 

způsoby, které by měli vést k větší finanční stabilitě a zároveň k pozitivnímu rozvoji 

podnikatelských aktivit společnosti. Pro účely zpracování finanční analýzy byly použity 

finanční výkazy společnosti v letech 2015 až 2020. 

2.3.1 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální analýzy finančních 

výkazů vybrané společnosti, konkrétně analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

2.3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V rámci horizontální analýzy rozvahy jsou porovnány jednotlivé položky výkazu 

za období 2015 až 2020. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč a jsou vyjádřeny v tabulce 

absolutních změn. Procentuální změna položek je vyjádřena v tabulce relativních změn. 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv – absolutní změna  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKA 

ROZVAHY 

Absolutní změna položek rozvahy (v tis. Kč) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AKTIVA 

CELKEM 
-73 230 2 419 13 084 36 585 136 445 

Dlouhodobý 

majetek 
-8 354 -6 125 -10 359 -6 740 2 537 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
-6 859 -874 -10 090 -7 750 1 813 

Dlouhodobý 

finanční majetek 
-1 495 -5 251 -269 1 010 500 

Oběžná aktiva -63 178 8 203 23 460 42 812 134 752 
Zásoby -144 3 208 -925 5 058 463 
Dlouhodobé 

pohledávky 
1 248 23 860 -11 337 -9 408 -4 256 

Krátkodobé 

pohledávky 
-19 136 -15 467 20 599 38 401 86 382 

Krátkodobý 

finanční majetek a 

peněžní prostředky 
-45 146 -3 398 15 123 8 761 52 163 

Časové rozlišení -1 699 342 -17 513 -844 
PASIVA 

CELKEM 
-73 228 2 419 13 084 36 585 136 445 

Vlastní kapitál -39 093 -6 921 -10 006 6 496 26 792 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 
Ážio a kapitálové 

fondy 
106 -253 -268 991 0 

VH minulých let 31 201 -33 198 -6 668 -9 738 4 206 
VH běžného 

účetního období 
-70 400 26 530 -3 070 15 243 22 499 

Cizí zdroje -33 961 8 986 24 487 30 089 104 550 
Rezervy -4 046 -2 102 1 177 -1 955 477 
Dlouhodobé 

závazky 
6 319 6 606 -14 832 6 481 -6 512 

Krátkodobé 

závazky 
-36 235 4 483 38 142 25 696 111 199 

Časové rozlišení -176 354 -1 397 -133 4 499 
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Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv – relativní změna  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKA 

ROZVAHY 

Relativní změna položek rozvahy (v %) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

AKTIVA 

CELKEM 
-31,44 1,51 8,07 20,88 64,43 

Dlouhodobý 

majetek 
-8,85 -7,12 -12,96 -9,69 4,04 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
-8,32 -1,16 -13,5 -11,99 3,19 

Dlouhodobý 

finanční majetek 
-12,52 -50,29 -5,18 20,52 7,77 

Oběžná aktiva -46,38 11,23 28,88 40,89 91,35 
Zásoby -7,65 184,58 -18,7 125,79 5,1 
Dlouhodobé 

pohledávky 
29,57 436,27 -38,65 -52,29 -49,58 

Krátkodobé 

pohledávky 
-27,01 -29,92 56,85 69,57 90,7 

Krátkodobý 

finanční majetek a 

peněžní prostředky 
-76,16 -24,05 140,92 34,08 150,69 

Časové rozlišení -75,14 60,85 -1,9 57,84 -60,29 
PASIVA 

CELKEM 
-31,44 1,51 8,07 20,88 64,43 

Vlastní kapitál -25,75 -6,14 -9,46 6,78 26,19 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 
Ážio a kapitálové 

fondy 
45,1 -196,12 -70,16 152,46 0 

VH minulých let 27,22 -22,77 -5,9 -9,19 4,37 
VH běžného 

účetního období 
-189,24 79,91 -46,04 156,53 408,7 

Cizí zdroje -42,92 19,89 45,21 37,9 95,51 
Rezervy -44,05 40,9 38,76 -46,38 21,12 
Dlouhodobé 

závazky 
80,57 46,65 -71,42 109,18 -52,44 

Krátkodobé 

závazky 
-58,34 17,32 125,67 37,52 118,06 

Časové rozlišení -9,01 19,20 -65,46 -18,05 744,87 
 

Z uvedené horizontální analýzy aktiv a pasiv vyplývá, že jejich celková hodnota rostla 

kromě prvního období mezi roky 2015 a 2016. Pokles hodnoty aktiv a pasiv o 31,44 % 

byl zapříčiněn nižší produkcí společnosti a také nižší hodnotou krátkodobých 

pohledávek a závazků v roce 2016. Společnost v tomto období vykázala ztrátu 

v hodnotě 33 mil. Kč, která byla způsobena nižší poptávkou v oboru 
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vodohospodářských staveb. V následujících letech byl zaznamenán růst hodnoty aktiv 

a pasiv, který byl zapříčiněn vyšším růstem oběžných aktiv a cizích zdrojů. Růst hodnot 

byl způsoben rostoucím množstvím realizovaných zakázek, které měli vliv na nárůst 

pohledávek a závazků v jednotlivých letech. 

V rámci sledovaných období hodnoty dlouhodobého majetku vykazovali klesající trend 

kromě posledního sledovaného roku. Hodnota dlouhodobého majetku v hrubém 

vyjádření meziročně stoupala, avšak vlivem odpisů se v čistém vyjádření meziročně 

hodnoty snižovali. Největší pokles dlouhodobého majetku byl v roce 2018 

a to konkrétně o 12,96 %. 

Oběžná aktiva se v průběhu let 2017 až 2020 postupně zvyšovala, nejvíce v roce 2020 

a to o 91,35 %. Zvýšení bylo způsobeno zahájením významné zakázky ve sdružení 

s hodnotou nad 200 mil. Kč. Společnost EVT je vedoucí člen sdružení a z toho důvodu 

tím byly významně ovlivněny položky krátkodobých pohledávek, závazků a peněžních 

prostředků na účtech. V zásobách účtovaná nedokončená stavební výroba se oceňuje 

na úrovni přímých a nepřímých nákladů bez správní režie. Do nedokončené výroby 

se účtují hodnoty nákladů souvisejících s budoucími developerskými projekty. 

V položkách pasiv byly největší změny zaznamenány v cizích zdrojích mezi roky 2019 

a 2020, které se zvýšily o 95,51 %. Tento nárůst byl způsoben nárůstem krátkodobých 

závazků o zhruba 118,06 %. Krátkodobé závazky byly ovlivněny nárůstem závazků 

vůči společníkům ve sdružení, protože společnost realizovala mnoho zakázek 

ve sdružení s jinými společnostmi jako vedoucí člen sdružení. 

2.3.1.2 Vertikální analýza rozvahy – aktiva 

V rámci hodnocení vývoje položek rozvahy je potřebné zhodnocení změny struktury 

položek rozvahy v čase, které nám zajistí vertikální analýza. Hodnoty aktiv a pasiv jsou 

označeny jako 100 % a zbylé hodnoty jsou znázorněné jako podíly na daném celku. 

Vertikální analýza byla provedena opět mezi roky 2015-2020. 
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Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY 

ROZVAHY 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý 

majetek 
40,54 53,9 49,32 39,72 29,68 18,78 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
35,42 47,36 46,12 36,91 26,88 16,87 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
5,12 6,54 3,2 2,81 2,8 1,85 

Oběžná aktiva 58,49 45,75 50,12 59,77 69,66 81,06 
Zásoby 0,81 1,1 3,05 2,3 4,29 2,74 
Dlouhodobé 

pohledávky 
1,81 3,43 18,09 10,27 4,05 1,24 

Krátkodobé 

pohledávky 
30,42 32,37 22,36 32,44 44,97 52,16 

Krátkodobý finanční 

majetek a peněžní 

prostředky 
25,45 8,85 6,62 14,76 16,35 24,92 

Časové rozlišení 0,97 0,35 0,56 0,51 0,66 0,16 

 

U položek aktiv se podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech mezi roky 2015 

až 2018 pohybuje mezi 40 % až 60 %. Ovšem v roce 2019 podíl oběžného majetku 

vzrostl až na necelých 70 % vlivem výrazného nárůst krátkodobých pohledávek. 

Narůstající podíl oběžného majetku je patrný i v roce 2020. U dlouhodobého majetku 

tvoří největší část majetek hmotný, jehož struktura je uvedena v následujícím grafu. 
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Graf č. 1: Vertikální analýza dlouhodobého hmotného majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

Z uvedeného grafu vyplývá, že největší podíl na dlouhodobém hmotném majetku tvoří 

stavby a hmotné movité věci a jejich soubory. Podíl položky staveb na dlouhodobém 

hmotném majetku se pohybuje mezi 40 % až 50 %. Výsledné číslo položky staveb je 

tvořeno součtem veškerých stavebních objektů, které společnost využívá pro své 

podnikatelské činnosti, např. hlavní administrativní budovy, budovy půjčovny nářadí 

a plotového centra, budovy skladu a budovy dopravy. Hodnota movitých věcí zahrnuje 

zemní stroje, dopravní techniku a služební automobily. Podíl položky movitých věcí 

v průběhu let klesal až na hodnotu 22,06 % v roce 2019. Narůstající položka 

nedokončeného hmotné majetku je zapříčiněna investicí do nové administrativní 

budovy, která bude dokončena v průběhu několika následujících let. V následující 

tabulce jsou uvedeny procentní podíly všech položek dlouhodobého hmotného majetku. 
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza dlouhodobého hmotného majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY 

ROZVAHY  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dlouhodobý 

majetek hmotný  
100 100 100 100 100 100 

Pozemky  15,46 7,97 10,77 12,10 15,54 15,06 

Stavby 37,05 49,17 47,85 43,42 47,23 43,84 
Hmotné movité věci 

a jejich soubory 
43,18 40,32 34,42 30,89 22,06 25,34 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 0,73 0,73 0,7 

Nedokončený 

dlouhodobý majetek 
4,31 2,54 6,96 12,95 14,44 15,05 

2.3.1.3 Vertikální analýza rozvahy – pasiva 

V rámci vertikální analýzy pasiv bylo mezi roky 2015 až 2018 zjištěno, že podíl 

vlastních zdrojů převyšuje hodnotu podílu cizích zdrojů na celkových pasivech. V roce 

2019 mírně převyšuje podíl cizích zdrojů, což se dá považovat za optimální strukturu. 

Ovšem v roce 2020 nárůst podílu cizích zdrojů pokračoval až na hodnotu 61,46 %. 

Tento nárůst byl ovlivněn zvýšeným nárůstem  počtu zakázek a s tím související využití 

výrobních kapacit subdodavatelů, které se promítly v krátkodobých závazcích. 

Největší položku vlastního kapitálu tvoří nerozdělený zisk minulých let, který se mezi 

roky 2016 až 2018 snižoval vlivem dosažení záporného výsledku hospodaření v těchto 

letech. Nejvýznamnější položkou cizího kapitálu jsou krátkodobé zdroje. Jejich hodnotu 

tvoří závazky z obchodních vztahů, které mají splatnost do 1 roku. Dále to jsou závazky 

ke společníkům v rámci sdružení, kde se na základě hospodaření sdružení v příslušném 

roce eviduje závazek v rámci nevyplaceného zisku příslušným společníkům 

(společností), kteří se smluvně podílí na dané zakázce. Přesný procentuální podíl 

je k vidění v následující tabulce. 
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY 

ROZVAHY  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PASIVA CELKEM  100 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál  65,18 70,6 65,27 54,68 48,31 37,07 
Základní kapitál 0,09 0,13 0,13 0,12 0,09 0,06 
Ážio a kapitálové 

fondy 
-0,10 -0,08 -0,24 - 0,37 0,16 0,09 

VH minulých let 49,21 91,32 69,49 60,48 45,43 28,84 
VH běžného účetního 

období  
15,98 -20,79 -4,11 -5,56 2,59 8,04 

Cizí zdroje  33,98 28,29 33,41 45,32 51,69 61,46 
Rezervy 3,94 3,22 1,87 2,41 1,06 0,78 
Dlouhodobé závazky  3,37 8,87 12,81 3,39 5,86 1,7 
Krátkodobé závazky  26,67 16,20 18,73 39,1 44,48 58,98 
Časové rozlišení  0,84 1,11 1,32 0,42 0,29 1,47 

2.3.1.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující tabulce č. 7 je znázorněn vývoj položek zisku a ztrát mezi roky 2015 až 

2020 v absolutním vyjádření a v druhé tabulce č. 8 je vývoj prezentován 

v procentuálním vyjádření. 

V rámci provedené horizontální analýzy je patrné, že vývoj tržeb z prodeje výrobků 

a služeb má střídající trend. V letech 2016 a 2018 je hodnota nižší než v předcházejícím 

roce a v letech 2017, 2019 a 2020 je hodnota vyšší než v předcházejícím roce. Stejný 

vývojový trend měla i položka výkonové spotřeby, která zahrnuje náklady na prodané 

zboží, spotřebu materiálu, zboží, energie a služeb. Mezi roky 2015 až 2017 došlo 

k meziročnímu poklesu osobních nákladů, v roce 2016 byl výrazný pokles hodnoty 

zaznamenán výrazným snížením počtu zaměstnanců, a to konkrétně o 22. Od roku 2017 

se počet zaměstnanců pohybuje ve stejné výši, ovšem od roku 2018 se firma rozhodla 

postupně ke zvyšování mzdových nákladů jak zaměstnanců, tak i společníků, a proto 

má hodnota od roku 2018 rostoucí vývoj. U hodnoty ostatních provozních výnosů 

a nákladů došlo k nejvýraznějšímu poklesu hodnot mezi roky 2015 a 2016 z důvodu 

realizace několika významných zakázek v rámci sdružení v roce 2015. 

Následně v letech 2017 a 2018 byl zaznamenán růst hodnot oproti předcházejícím 

obdobím. V roce 2019 se hodnota ovšem snížila vlivem legislativní změny v rámci 

vykazování nákladů a výnosů v rámci sdružení, které jsou zahrnuty v položce tržeb 

z prodeje výrobků a služeb a v položce výkonové spotřeby. 
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Tabulka č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – absolutní změna   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY VZZ  
Meziroční změna položek VZZ (v tis. Kč) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Tržby z prodeje 

výrobků a služeb  
-13 2975 12 887 -3 799 169 526 188 703 

Tržby za prodej 

zboží  
-21 24 -153 652 39 -3 276 

Výkonová spotřeba  -93 429 777 -2 531 160 432 140 579 
Změna stavu zásob  -2 431 -187 -2 637 -2 298 4 770 
Osobní náklady  -5 705 -1 415 2 216 1 414 4 153 
Úpravy hodnot 

DNM a DHM  
-3 537 8 712 -4 124 -1 615 -3 626 

Ostatní provozní 

výnosy  
-308 593 33 635 4 794 -55 094 -11 160 

Ostatní provozní 

náklady  
-248 638 16 634 4 140 -64 259 1 206 

Provozní výsledek 

hospodaření  
-86 250 25 715 2 908 19 293 27 387 

Finanční výsledek 

hospodaření  
5 579 -5 344 -476 -450 414 

Daň z příjmu za 

běžnou činnost 
-1 403 -6 158 5 502 3 601 5 302 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 
-70 400 26 530 -3 070 15 242 22 499 

Čistý obrat za 

účetní období 
-442 628 39 780 -3 648 114 557 174 355 

 

Při pohledu na procentuální změnu položek výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že největší 

změnu zaznamenala hodnota finančního výsledku hospodaření mezi roky 2015 a 2016. 

Nárůst finančního výsledku hospodaření o 5 118 % byl ovlivněn prodejem části závodu. 

Významný procentní nárůst tržeb z prodeje výrobků a služeb (o 188 %) a výkonové 

spotřeby, tedy nákladů (o 197 %), je patrný v roce 2019, kdy firma realizovala velké 

množství stavebních zakázek. Růst výnosů ovšem převýšil růst nákladů a v roce 2019 

tedy firma dosáhla kladného výsledku hospodaření, což se projevilo nárůstem této 

hodnoty o 156 %. Ovšem v roce 2020 činil nárůst výsledku hospodaření o 408,7 %, 

kdy firma dosáhla nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele v rámci sledovaných let. 
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Tabulka č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – relativní změna  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY VZZ  
Meziroční změna položek VZZ (v %) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Tržby z prodeje 

výrobků a služeb  
-62,13 15,9 4,04 188,08 72,67 

Tržby za prodej 

zboží  
-22,43 -2,08 9,07 0,49 -41,56 

Výkonová spotřeba  -52,93 0,94 -3,02 197,22 58,14 
Změna stavu zásob  -100 0 -1 410,16 81,37 93,13 
Osobní náklady  -15,36 4,5 7,38 4,38 12,34 
Úpravy hodnot 

DNM a DHM  
-32,98 121,20 -25,94 -13,72 -35,69 

Ostatní provozní 

výnosy  
-88,58 84,55 6,53 -70,44 -48,28 

Ostatní provozní 

náklady  
-84,24 35,77 6,56 -82,16 39,95 

Provozní výsledek 

hospodaření  
-186,77 64,18 20,26 168,54 349,06 

Finanční výsledek 

hospodaření  
5 118,35 -97,7 -377,78 -128,57 51,75 

Daň z příjmu za 

běžnou činnost 
-15,82 -438,92 72,77 174,81 344,06 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 
-189,23 79,91 -46,04 156,54 408,7 

Čistý obrat za 

účetní období 
-75,94 28,37 -2,03 64,96 59,93 

2.3.1.5 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – výnosy  

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty se nejdříve budeme zabývat částí výnosů 

a následně částí nákladů. Provedené analýzy budou znázorněny v grafu a v tabulkovém 

provedení, které budou vyjadřovat procentní podíl hlavních položek výnosů a nákladů.  
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Graf č. 2: Vertikální analýza výnosů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

Z uvedeného grafu můžeme vyčíst, že nejvyšší hodnoty výnosů tvořily tržby z prodeje 

výrobků a služeb a dále jiné provozní výnosy. Vysoký podíl hodnoty tržeb z prodeje 

výrobků a služeb plyne z předmětu podnikání společnosti, což jsou stavební práce. 

Ovšem podíl položky jiných provozních výnosů výrazně klesl v roce 2019 vzhledem 

k legislativní změně vykazování hospodaření společnosti v rámci sdružení, 

kdy se výnosy ze sdružení přesunuly z položky jiné provozní výnosy do položky tržeb 

z prodeje výrobků a služeb. 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza výnosů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY VZZ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Výnosy 100 100 100 100 100 100 
Tržby z prodeje 

výrobků a služeb  
37,62 57,8 52,19 51,11 89,26 96,37 

Tržby za prodej zboží  1,62 5,24 3,9 4,45 2,71 0,99 
Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku  
0,75 3,28 1,15 4,5 1,06 0,32 

Tržby z prodeje 

materiálu  
0,68 1,03 1,23 1,9 5,2 1,7 

Jiné provozní výnosy  59,32 28,37 40,79 37,95 1,69 0,45 
Výnosové úroky 0,01 0,05 0,06 0,09 0,08 0,72 
Ostatní finanční 

výnosy  
0 4,23 0,68 0 0 0 
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2.3.1.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – náklady 

V rámci analýzy nákladů byl proveden stejný postup jako u analýzy výnosů, tedy 

procentní vyjádření položek nákladů pomocí grafu a tabulky. 

 

Graf č. 3: Vertikální analýza nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

Z pohledu nákladů můžeme říci, že podobně jako v případě výnosů jsou nyní v podobě 

nákladů nejvýraznější položkou náklady na služby subdodavatelů a ostatní provozní 

náklady, tvořené náklady sdružení. Opět jako v případě výnosů v roce 2019 došlo 

k přesunu hodnoty ostatních provozních nákladů do nákladů za služby. Položka služeb 

zahrnuje subdodavatelské práce na stavbách. Mezi další významnější položky patří 

materiálové náklady, které tvoří stavební materiál a dále osobní náklady, což jsou mzdy 

pracovníků a společníků. 
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Tabulka č. 10: Vertikální analýza nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

POLOŽKY VZZ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady 100 100 100 100 100 100 
Náklady na prodané 

zboží  
1,6 4,03 4,11 4,3 2,76 1 

Spotřeba materiálu 9,65 16,97 15,26 13,04 18,98 14,12 
Služby  23,17 26,91 26,94 26,38 62,97 72,47 
Změna stavu zásob 0,45 0 -0,1 -1,52 -1,79 -0,08 
Osobní náklady  6,9 22,15 16,09 17,33 11,79 8,7 
Úpravy hodnot 

dlouhodobého majetku 
1,99 4,14 8,52 6,33 3,56 1,5 

Ostatní provozní 

náklady 
54,87 26,82 33,82 36,15 1,06 0,97 

Ostatní finanční 

náklady  
0,05 0,17 0,16 0,2 0,32 0,08 

Daň z příjmu za 

běžnou činnost 
1,65 -0,81 -4,05 -1,11 1,93 1,57 

 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

2.3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál společnosti ve sledovaných obdobích zaznamenal kolísavý trend 

s klesající tendencí mezi roky 2015 až 2018, na základě nárůstu krátkodobých závazků. 

Výsledné kladné hodnoty ukazatele značí, že pokud by společnost byla nucena 

v krátkodobém časovém horizontu hradit větší část svých krátkodobých závazků, neměl 

by to být pro společnost výrazný problém. Společnost disponuje dostatečným 

množstvím oběžného majetku, který by v případě potřeby byla schopna přeměnit 

na hotovost a dostát tak svým krátkodobým závazkům. Nejvyšší hodnoty dosáhl čistý 

pracovní kapitál v posledním sledovaném roce 2020, konkrétně 76 887 tisíc Kč. 

Tabulka č. 11: Analýza rozdílových ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Čistý pracovní 

kapitál 
74 115 47 169 50 889 36 208 53 324 76 887 
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2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V rámci analýzy poměrových ukazatelů bude provedena analýza zadluženosti, aktivity, 

likvidity a rentability pro období 2015 až 2020. 

2.3.3.1 Ukazatele zadluženosti 

Z provedené analýzy ukazatelů zadluženosti se zjistilo, že mezi roky 2015 až 2017 

využívala společnost k financování z větší míry vlastní kapitál, jehož hodnota 

se pohybovala okolo 70 %. Od roku 2018 ukazatel celkové zadluženosti vykazuje 

rostoucí trend. Výsledné porovnání hodnot celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování je uvedeno v následném grafu a tabulce číselných hodnot. 

 

Graf č. 4: Analýza ukazatelů zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

Součet hodnot celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by měl dosahovat 

hodnoty 100 %, čímž je ověřena správnost výpočtu. V rámci zlatého pravidla 

financování se doporučuje poměr 50 % vlastních zdrojů a 50 % cizích zdrojů, přičemž 

cizí zdroje jsou v souvislosti s působením daňového štítu považovány za levnější zdroj 

financování. Převažující hodnotu cizích zdrojů můžeme vidět pouze v posledním 

sledovaném roce 2020, kdy hodnota činila 61,46 % z důvodu nárůstu krátkodobých 

závazků. K doporučeným hodnotám se podnik blíží v roce 2018 a 2019.  
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Dalším analyzovaným ukazatelem zadluženosti je úrokové krytí, které nám značí, 

kolikrát je společnost schopna ze svého zisku uhradit veškeré své nákladové úroky 

plynoucí z využívání cizích zdrojů. Jelikož společnost v letech 2015 a 2016 

nevykazovala žádné nákladové úroky, nelze pro toto období stanovit hodnotu 

úrokového krytí. V letech 2017 a 2018 dosáhl ukazatel záporných hodnot vlivem 

záporného provozního výsledku hospodaření, což znamená, že společnost nebyla 

schopna hradit nákladové úroky z dosaženého zisku. V roce 2019 a 2020 ovšem dosáhl 

ukazatel kladné hodnoty, což je pozitivní pro potenciální věřitele. 

Ukazatel mnohonásobně převyšuje kritickou minimální hodnotu 1, díky čemuž se opět 

nabízí možnost financování plánované investice úvěrem při zachování přijatelné míry 

rizika. 

Tabulka č. 12: Analýza ukazatelů zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celková zadluženost 33,98 28,29 33,41 45,06 51,7 61,46 

Koeficient 

samofinancování 
65,18 70,59 65,27 54,68 48,3 37,07 

Úrokové krytí 0 0 -377,76 -150,62 57,27 35 233 

2.3.3.2 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv v prvním sledovaném roce 2015 byl 0,96. V následujících letech 

2016 až 2018 se hodnota pohybovala okolo 0,6, vzhledem k dosažení nižších výnosů, 

které zapříčinily ztrátu společnosti v daných obdobích. V roce 2019 až 2020 byla 

vykázána vyšší hodnota v rozmezí 1,26 až 1,3. Tato rostoucí tendence byla ovlivněna 

nárůstem tržeb plynoucích z většího objemu realizovaných zakázek, kdy společnost 

vykazovala zisk. Doporučená hodnota obratu celkových aktiv by se měla pohybovat 

vrozmezí 1,6 – 3, přičemž tohoto rozmezí společnost nedosáhla ani v jednom 

sledovaném roce. Na základě tohoto zjištění můžeme říct, že společnost disponuje 

relativně nevyužívanými kapacitami produktivních aktiv. Pokles je pravděpodobně 

způsoben nízkou hodnotou tržeb v letech 2015 až 2018. Rostoucí hodnota od roku 2019 
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by mohla znamenat pozitivní vývoj tržeb v následujících letech a zlepšení tohoto 

ukazatele. 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok jsou zásoby prodány a znovu naskladněny. 

Nejvyšší hodnota byla vykázána v roce 2015 a to konkrétně 118,76. V následujícím 

roce 2016 se hodnota snížila na 50,86. Mezi roky 2017 až 2019 se hodnoty obratu zásob 

pohybovaly mezi 20 až 30. V roce 2020 se hodnota opět zvýšila na 46,99. 

Doba obratu zásob se ve sledovaných obdobích pohybovala mezi hodnotou 3 a 17. 

Průměrná hodnota doby obratu zásob činní 10,4. Takto nízké hodnoty jsou zapříčiněné 

podnikatelskou činností společnosti, kdy se nejedná o výrobní podnik, vyrábějící 

na sklad. Největší položku ovlivňující zásoby je nedokončená výroba, kde se evidují 

nedokončené stavební práce. 

Ukazatele doby obratu pohledávek a závazků se sebou vzájemně souvisí. U těchto dvou 

ukazatelů platí pravidlo, že pro společnost je výhodnější delší doba obratu závazků než 

doba obratu pohledávek, jelikož za takových podmínek dochází k poskytování 

bezúročného obchodního úvěru společnosti od jejich dodavatelů. V opačném případě 

se může podnik dostat do platební neschopnosti. 

Doba obratu pohledávek výrazně kolísá v jednotlivých letech a průměrná hodnota činí 

201,19 dní. Doba obratu závazků má do roku 2018 rostoucí charakter. V tomto roce 

dosáhla hodnota 273,48 dní. Následná průměrná hodnota doby obratu závazků činí 

173,89 dní. Výše zmíněné podmínky, kdy by měla hodnota doby obratu závazků být 

vyšší než doba obratu pohledávek, je splněna pouze v roce 2019 a 2020. 

Rozdíl ve dnech činil 4,56 a 20,14 dnů. Největší rozdíl obou hodnot bylo dosaženo 

v roce 2016, kdy rozdíl činil 127,36 dní a společnosti tak hrozilo, že se dostane 

do platební neschopnosti. Tato situace byla způsobena tím, že společnost měla velké 

množství peněz v pohledávkách, avšak malé množství krátkodobého finančního majetku. 

Veškeré hodnoty jsou zobrazeny v následující tabulce č. 13. 
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Tabulka č. 13: Analýza ukazatelů aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Obrat celkových aktiv 0,96 0,55 0,62 0,56 1,26 1,3 

Obrat stálých aktiv 2,71 1,17 1,35 1,52 4,7 6,93 

Obrat zásob 118,75 50,86 20,45 24,37 29,47 46,99 

Doba obratu zásob 3,03 7,08 17,61 14,77 12,22 7,66 

Doba obratu 

pohledávek 
120,90 290,4 233,40 274,93 139,7 147,78 

Doba obratu závazků 112,67 163,04 181,99 273,48 144,26 167,92 

2.3.3.3 Ukazatele likvidity 

Okamžitá likvidita se kromě prvního sledovaného období pohybovala v doporučené 

hranici, a to v rozmezí 0,2 - 0,5. V roce 2015 byla dosažena hodnota 0,95, která byla 

způsobena vysokou hodnotou krátkodobého finančního majetku. Ukazatel mezi roky 

2017 až 2020 vykazuje podobné číslo, které je v souladu s doporučenou hranicí, 

tudíž by společnost měla v tomto trendu pokračovat. 

Ukazatel pohotové likvidity vylučuje z oběžných aktiv pouze položku zásob. 

Hodnoty se mezi roky 2015 až 2017 pohybují nad doporučenou horní hranicí, která činí 

1,5, což je pozitivní ukazatel pro věřitele, jelikož ukazuje větší zastoupení pohotových 

prostředku v oběžných aktivech, které mohou být zhodnoceny a nejsou naopak vázány 

v zásobách. V letech 2018 až 2020 jsou hodnoty pohotové likvidity těsně pod horní 

doporučenou hranicí 1,5 a tyto hodnoty by se měl podnik snažit udržovat i v dalších 

letech. 

Ukazatel běžné likvidity dosahuje doporučeného rozmezí 1,5 – 2,5 v letech 2015, 2018 

a 2019, kdy se ukazatel držel těsně nad spodní hranicí. V roce 2020 se hodnota dostala 

pod doporučené rozmezí. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2016 a to konkrétně 

2,82, kdy byl zaznamenán větší pokles hodnoty krátkodobých závazků než hodnoty 

oběžných aktiv.  
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Tabulka č. 14: Analýza ukazatelů likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Okamžitá likvidita 0,95 0,55 0,35 0,38 0,37 0,42 

Pohotová likvidita 2,16 2,76 2,51 1,47 1,47 1,33 

Běžná likvidita 2,19 2,82 2,68 1,53 1,57 1,37 

2.3.3.4 Ukazatele rentability 

V rámci analýzy ukazatelů rentability se sleduje, jak společnost zhodnocuje vložené 

prostředky do společnosti. V tomto případě jsou jednotlivé druhy kapitálu porovnány 

s dosaženým ziskem společnosti. U výpočtu rentability investovaného kapitálu (ROI) 

a rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je použit pro výpočet výsledek 

hospodaření před zdaněním a odečtením úroků, tedy provozní výsledek hospodaření. 

U ostatních ukazatelů je použit výsledek hospodaření po zdanění. Vypočtené hodnoty 

všech ukazatelů jsou uvedeny v grafické podobě a také v tabulkové.

 

Graf č. 5: Ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 
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Z provedené analýzy ukazatelů rentability je patrné, že mezi lety 2016 až 2018 dosáhly 

všechny ukazatele rentability záporných hodnot vlivem dosaženého záporného výsledku 

hospodaření, který je v čitateli. Z toho vyplývá, že v daných letech společnost nedosáhla 

zisku, což můžeme považovat za špatné, protože podnik nevytváří přínos pro vlastníky. 

V roce 2015 měl nejvyšší podíl zisk na tvorbě vlastního kapitálu, který je zobrazen 

v ukazateli rentability vlastního kapitálu (ROE) a dosahuje ve sledovaném období 

nejvyšších hodnot. Rostoucí zisk v roce 2019 a 2020 ovlivnil nejvíce ukazatel 

rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE), který zahrnuje dlouhodobé 

dluhy a vlastní kapitál společnosti. První podmínkou by mělo být dosažení kladných 

hodnot ukazatelů a také, že rentabilita celkových aktiv by měla být nižší než rentabilita 

vlastního kapitálu, což je splněno v letech 2015, 2019 a 2020. 

Tabulka č. 15: Analýza ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilita investovaného 

kapitálu ROI (%) 
15,86 -21,52 -8,75 -6,7 3,39 10,01 

Rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálů ROCE 

(%) 

23,30 -27,27 -11,21 -11,52 6,26 20,75 

Rentabilita celkových aktiv 

ROA (%) 
15,97 -20,79 -4,11 -5,56 2,6 8,04 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE (%) 
24,51 -29,45 -6,3 -10,17 5,38 21,69 

Rentabilita tržeb ROS (%) 16,65 -37,55 -6,59 -9,94 2,06 6,18 

2.3.4 Soustavy ukazatelů 

Na základě použití dvou bankrotních modelů, a to konkrétně Altamanovo Z-skóre 

a Index IN05, můžeme zjistit, jestli společnosti hrozí finanční problémy, 

nebo i případný bankrot. 
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Altmanovo Z-scóre 

Při testování pomocí Altmanova Z-skóre jsou za uspokojivé považovány hodnoty vyšší 

než 2,9. U hodnoty v intervalu mezi 1,2 - 2,9 značí, že se společnost nachází v tzv. šedé 

zóně neurčitých výsledků, kdy není jasně dáno, zda je společnost finančně stabilní nebo 

má finanční problémy. Dosáhne-li společnost hodnot Altmanova Z-scóre menších než 

1,2 lze takovou společnost označit jako finančně nezdravou a finančně nestabilní. 

V rámci Z-skóre je výpočet dán pěti poměrovými ukazateli, kterým jsou přiřazeny dané 

indexy. Níže jsou uvedeny jednotlivé ukazatele: 

- x1 = 0,717 * (čistý pracovní kapitál / aktiva celkem)  

- x2 = 0,847 * (zadržené zisky / aktiva celkem)  

-x3 = 3,107 * (EBIT / aktiva celkem)  

- x4 = 0,42 * (účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje)  

- x5 = 0,998 * (tržby / aktiva) 

Tabulka č. 16: Altmanova Z-skóre  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x1  0,23 0,21 0,23 0,15 0,18 0,16 
x2  0,42 0,77 0,59 0,51 0,38 0,24 
x3  0,62 -0,78 -0,28 -0,2 0,12 0,31 
x4  0,81 1,05 0,82 0,51 0,39 0,25 
x5  0,96 0,55 0,62 0,56 1,26 1,29 
SOUČET  3,04 1,8 1,98 1,53 2,33 2,25 

Vypočtené hodnoty Altmanova indexu značí, že uspokojivých hodnot dosáhl podnik 

pouze v roce 2015, kdy se ukazatel dostal pouze o pár desetin nad doporučenou hranici. 

Na této hodnotě měli největší podíl kladný provozní výsledek hospodaření a hodnota 

tržeb. V ostatních sledovaných obdobích mezi roky 2016 – 2020 se společnost nachází 

v šedé zóně, tedy neutrální. Nejmenší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018, konkrétně 

1,53.  V roce 2019 byla dosažena hodnota ukazatele 2,33, což značí výrazný nárůst, 

v kterém by společnost měla pokračovat. 
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Model IN05 

Druhým ukazatelem v rámci soustav ukazatelů pro účely práce je Index IN05. Pokud 

hodnota přesahuje 1,6, můžeme říct, že podnik je v uspokojivé finanční situaci. 

Hodnoty pod úrovní 0,9 znamená, že podnik hodnotu pro vlastníky netvoří a firma 

je ohrožena finančními problémy či bankrotem. Ukazatele v rozmezí 0,9 – 1,6 

znamenají šedou zónu, kdy podnik není úspěšný a ani nemá finanční problémy. 

Aby nebyl výsledek celkové hodnoty indexu zkreslen, byl za ukazatel 

x2 EBIT/nákladové úroky dosazena hodnota 9. 

 Index IN05 je dán jednotlivými ukazateli, ke kterým jsou přiřazeny dané indexy. Níže 

jsou uvedeny jednotlivé ukazatele: 

-x1 = 0,13 * (aktiva celkem / cizí zdroje) 

- x2 = 0,04 * (EBIT / nákladové úroky) 

- x3 = 3,92 * (EBIT / aktiva celkem) 

- x4 = 0,21 * (výnosy / aktiva celkem) 

- x5 = 0,09 * (oběžná aktiva / krátkodobé závazky)  

Tabulka č. 17: Index IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

x1  0,38 0,46 0,39 0,29 0,25 0,21 
x2  0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
x3  0,78 -0,98 -0,35 -0,26 0,15 0,4 
x4  0,20 0,12 0,13 0,12 0,27 0,27 
x5  0,09 0,25 0,24 0,14 0,14 0,12 
SOUČET  1,81 0,21 0,77 0,65 1,17 1,36 

Ukazatel IN05 dosahuje nejlepší hodnoty v roce 2015, kdy celkový součet ukazatelů byl 

1,81, což značí uspokojivou finanční situaci podniku. V letech 2016 až 2018 ovšem 

ukazatel dosahoval velmi nízkých hodnot, které značí problémy ve finančním cash flow 

společnosti. Tyto hodnoty byly nejvíce způsobeny záporným provozním výsledkem 

hospodaření. V roce 2019 a 2020 se ukazatel dostal do tzv. šedé zóny, kde nemůžeme 

jednoznačně určit finanční situaci společnosti. 
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2.4 Srovnání s konkurencí 

V této kapitole jsou porovnány hodnoty poměrových ukazatelů společnosti s hodnotami 

dvou konkurenčních společností. První vybranou konkurenční společností je společnost 

VHS stavby a. s.. Tato firma byla vybrána vzhledem k provádění stavebních prací 

v oboru kanalizace a čistírny odpadních vod a dále z důvodu podobné velikosti firmy. 

Společnost dosáhla čistého obratu 756 261 tis. Kč za rok 2019. Dalším konkurentem pro 

srovnání byla vybrána společnost POHL CZ, a.s., která se umístila na 8. místě 

v žebříčku nejlepších stavebních firem v ČR za rok 2019. Obě konkurenční společnosti 

vykazují účetní období jako hospodářský rok. U společnosti VHS Stavby a. s. jsou data 

uvedena za období 2015 – 2019 vzhledem k nezveřejnění účetní závěrky za rok 2020. 

U společnosti POHL CZ, a.s. jsou data uvedena pouze za období 2015 – 2018 vzhledem 

k nezveřejnění účetní závěrky za rok 2019 a 2020. Za rok 2018 společnost dosáhla 

čistého obratu 1 135 200 tis. Kč. Pro srovnání čistý obrat společnosti EVT za rok 2019 

činil 290 907 tis. Kč a v roce 2020 byla hodnota 465 262 tis. Kč. 

2.4.1 Srovnání poměrových ukazatelů 

V následující podkapitole budou porovnány hodnoty poměrových ukazatelů vybraných 

společností, bude se jednat o ukazatele zadluženosti, aktivity, likvidity a rentability. 

2.4.2 Ukazatele zadluženosti 

V rámci porovnání ukazatelů zadluženosti je patrný podobný trend struktury 

financování u všech podniků. Ve sledovaných obdobích nebyl ani u jedné z firem 

dosažen ideální poměr financování podnikatelských aktivit z padesáti procent vlastním 

kapitálem a z padesáti procent cizím kapitálem, který udává zlaté pravidlo financování. 

Nejblíže se doporučenému poměru blížila firma EVT v roce 2019, kdy byl poměr cizího 

kapitálu 51,7 %, vůči 48,3 % vlastního kapitálu. Vypočtené údaje ukazatele 

zadluženosti jsou uvedeny v následující tabulce č. 18. 
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Tabulka č. 18: Srovnání ukazatelů zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celková 

zadluženost 

EVT 33,98 28,29 33,41 45,06 51,7 61,46 

VHS 32,25 39,76 53,23 68,59 60,3 - 

Pohl CZ 37,2 51,58 49,09 61,61 - - 

Koeficient 

samofinancování 

EVT 66,02 71,71 66,59 54,94 48,3 38,54 

VHS 67,75 60,24 46,77 31,41 39,7 - 

Pohl CZ 62,80 48,42 50,91 38,39 - - 

Úrokové krytí 

EVT 0 0 -377,76 -150,62 57,27 35233 

VHS 34,24 24,73 43,00 52,04 76,12 - 

Pohl CZ 48,87 107,52 1034,91 897,25 - - 

Na základě analýzy celkové zadluženosti vybrané společnosti a konkurenčních 

společností byl zjištěn rostoucí trend ve sledovaných obdobích. Celková zadluženost 

všech společností dosáhla v prvním sledovaném roce 2015 hodnot mezi 32 až 37 %, 

což značí sice větší finanční stabilitu, ale zároveň také dražší využívání vlastních 

zdrojů, které by mohly být investovány jinak a generovat tak majiteli další zisk. 

U konkurenčních firem dosáhl podíl využívání cizích zdrojů v roce 2018 více než 60 %, 

u sledované firmy EVT bylo hodnoty dosaženo v roce 2020. Výhodou tohoto 

financování podnikatelských aktivit je působení daňového štítu, což činí cizí zdroje 

financování výrazně levnějšími oproti vlastním zdrojům financování. Ovšem při vyšším 

podílu využívání cizích zdrojů je důležité sledovat ukazatel úrokového krytí, který 

značí, kolikrát je společnost schopna ze svého zisku uhradit veškeré své nákladové 

úroky plynoucí z využívání cizích zdrojů. U konkurenčních společností se ukazatel 

úrokového krytí pohybuje výrazně v kladných číslech, z čehož lze vyvodit závěr, že by 

neměl nastat problém se splácením nákladových úroků. Ovšem u vybrané společnosti 

by problém se splácením nákladových úroků mohl nastat v roce 2017 a 2018, kdy 

ukazatel dosáhl záporných hodnot. 
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2.4.2.1 Ukazatele aktivity 

Následující podkapitola je věnována analýze poměrových ukazatelů a srovnání mezi 

jednotlivými podniky. V rámci ukazatelů aktivity byly vypočteny hodnoty obratu 

celkových aktiv, stálých aktiv, zásob, doby obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Hodnoty doby obratu znázorňují počet dnů a obraty jednotlivých ukazatelů značí, 

kolikrát se daná položka přemění na tržby. 

Tabulka č. 19: Srovnání ukazatelů aktivity   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Obrat 

celkových aktiv 

EVT 0,96 0,55 0,62 0,56 1,26 1,3 

VHS 3,79 2,71 3,27 3,19 3,69 - 

Pohl CZ 3,73 2,15 2,91 1,71 - - 

Obrat stálých 

aktiv 

EVT 2,71 1,17 1,35 1,52 4,7 6,93 

VHS 123,25 77,79 102,48 93,03 240,15 - 

Pohl CZ 38,76 30,72 39,24 23,37 - - 

Obrat zásob 

EVT 118,75 50,86 20,45 24,37 29,47 46,99 

VHS 37,09 33,98 45,68 25,81 17,3 - 

Pohl CZ 252,24 49,72 28,82 25,53 - - 

Doba obratu 

zásob 

EVT 3,03 7,08 17,61 14,77 12,22 7,66 

VHS 9,71 10,59 7,88 13,95 20,81 - 

Pohl CZ 1,47 7,24 12,49 14,1 - - 

Doba obratu 

pohledávek  

EVT 120,90 290,4 233,40 274,93 139,7 147,78 

VHS 34,62 69,32 75,16 73,73 65,35 - 

Pohl CZ 34,51 109,77 73,23 132,44 - - 

Doba obratu 

závazků 

EVT 112,67 163,04 181,99 273,48 144,26 167,92 

VHS 30,6 52,84 57,77 63,71 57,06 - 

Pohl CZ 35,62 86,52 60,76 129,79 - - 
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U ukazatelů obratu celkových i stálých aktiv je patrné, že obě konkurenční společnosti 

lépe využívají daná aktiva vzhledem k dosahování vyšších hodnot ve všech sledovaných 

obdobích. Vyšších hodnot ukazatelů dosáhneme buď zvýšením tržeb, nebo snížením 

využívaného majetku.  

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je každá položka zásob za daný rok prodána 

a opět naskladněna. Při dosahování vyšších hodnot ukazatele je zřejmé, že podnik 

nedisponuje přebytečnými zásobami na skladech. V letech 2015 a 2016 jsou vyšší 

hodnoty zaznamenány u společnosti EVT a Pohl CZ. Naopak v letech 2017 a 2018 jsou 

nepatrně vyšší hodnoty vykázány u společnosti VHS. V rámci doby obratu zásob jsou 

kratší doby obratu lepší. U vývoje hodnoty doby obratu zásob sledujeme výraznější 

rozdíly až na rok 2018, kdy je hodnota u všech firem téměř stejná. 

U doby obratu pohledávek a závazků je patrné, že hodnoty u konkurenčních společností 

jsou výrazně nižší.  V rámci doporučených hodnot by doba obratu závazků měla 

převyšovat hodnotu pohledávek, což se podařilo pouze konkurenční firmě Pohl CZ 

v roce 2015 a firmě EVT v roce 2019 a 2020. Co se týče průměrných hodnot ukazatelů, 

tak u doby obratu pohledávek byly průměrné hodnoty u firmy EVT 201,19, u VHS 

63,64, a u Pohl CZ 87,49 dní. U doby obratu závazků byly vypočteny průměrné 

hodnoty u firmy EVT 173,89, u VHS 52,4 a u Pohl CZ 78,17 dní. Z vypočtených 

průměrných hodnot ukazatelů jsou nejnižší hodnoty u společnosti VHS. 

2.4.2.2 Ukazatele likvidity 

V rámci této podkapitoly jsou analyzovány poměrové ukazatele likvidity, mezi které 

patří okamžitá likvidita, pohotová likvidita a běžná likvidita. Všechny ukazatele budou 

vypočítány v následující tabulce č. 20 pro vybrané tři společnosti. 
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Tabulka č. 20: Srovnání ukazatelů likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Okamžitá likvidita 

EVT 0,95 0,55 0,35 0,38 0,37 0,42 

VHS 1,85 1,1 0,41 0,3 0,2 - 

Pohl CZ 1,77 0,43 0,52 0,42 - - 

Pohotová likvidita 

EVT 2,16 2,76 2,51 1,47 1,47 1,33 

VHS 3,26 2,71 1,84 1,36 1,42 - 

Pohl CZ 2,98 1,8 1,9 1,56 - - 

Běžná likvidita 

EVT 2,19 2,82 2,68 1,53 1,57 1,37 

VHS 3,65 2,96 1,99 1,56 1,81 - 

Pohl CZ 3,03 1,89 2,14 1,68 - - 

Ukazatel okamžitá likvidita udává, jestli je společnost schopna v krátké době uhradit 

veškeré krátkodobé závazky s využitím pouze svého krátkodobého finančního majetku. 

Z tohoto důvodu dosahují hodnoty ukazatele ve srovnání s ostatními ukazateli likvidity 

nejnižších hodnot a měly by se pohybovat v doporučeném intervalu 0,2 – 0,5. U všech 

porovnávaných společností je v prvních dvou letech sledován klesající trend ukazatele 

okamžité likvidity. V roce 2015 všechny společnosti překročily doporučené rozmezí 

a v roce 2016 pouze firma VHS.  Čím vyšší hodnoty jsou dosahovány, tím větší 

je neefektivita využívání peněžních prostředků společností, které by jim mohly tvořit 

zisk. Od roku 2017 hodnoty všech společností klesly na doporučené hodnoty okamžité 

likvidity. 

Hodnoty ukazatele pohotové likvidity by se měly pohybovat pod horní hranicí 1,5. 

Hodnoty se u všech společností mezi roky 2015 až 2017 pohybují nad doporučenou 

horní hranicí, což je pozitivní ukazatel pro věřitele, jelikož ukazuje větší zastoupení 

pohotových prostředku v oběžných aktivech, které mohou být zhodnoceny a nejsou 

naopak vázány v zásobách. V letech 2018 a 2019 se ovšem hodnoty u společností EVT 

a VHS nacházejí těsně pod horní doporučenou hranicí 1,5. 
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Ukazatel běžné likvidity by se měl pohybovat v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5. 

Společnost EVT tohoto rozmezí dosáhla v letech 2015, 2018 a 2019, kdy se ukazatel 

držel těsně nad spodní hranicí. U konkurenčních společností byl v roce 2015 

doporučený horizont výrazněji překročen, ovšem v dalších letech byly hodnoty 

v rozmezí doporučených hodnot. Všechny společnosti dosáhly optimálních hodnot 

v roce 2018 a 2019, tento trend by měly udržet i do dalších let. 

2.4.2.3 Ukazatele rentability 

V následující podkapitole práce jsou vypočteny a porovnány poměrové ukazatele 

rentability, mezi které patří rentabilita vloženého kapitálu (ROI), rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálů ROCE, rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) a rentabilita tržeb (ROS). Vypočtené hodnoty pro všechny společnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 21. 
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Tabulka č. 21: Srovnání ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilita 

investovaného kapitálu 

ROI (%) 

EVT 15,86 -21,52 -8,75 -6,7 3,39 10,01 

VHS 11,29 7,59 12,7 13,76 18,83 - 

Pohl CZ 5,94 4,34 2,23 2,23 - - 

Rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálů 

ROCE (%) 

EVT 23,30 -27,27 -11,21 -11,52 6,26 20,75 

VHS 15,26 11,2 24,55 39,39 42,99 - 

Pohl CZ 9 8,97 4,48 5,14 - - 

Rentabilita celkových 

aktiv ROA (%) 

EVT 15,97 -20,79 -4,11 -5,56 2,6 8,04 

VHS 7,62 5,05 9,34 10,33 13,87 - 

Pohl CZ 4,76 3,05 1,58 2,39 - - 

Rentabilita vlastního 

kapitálu ROE (%) 

EVT 24,51 -29,45 -6,3 -10,17 5,38 21,69 

VHS 11,25 8,39 19,98 25,57 34,94 - 

Pohl CZ 4,76 6,86 3,61 6,32 - - 

Rentabilita tržeb ROS 

(%) 

EVT 16,65 -37,55 -6,59 -9,94 2,06 6,18 

VHS 2,01 1,87 2,86 3,24 3,76 - 

Pohl CZ 1,32 1,42 0,5 1,4 - - 

Z provedené analýzy ukazatelů rentability je patrné, že v rámci sledovaných období 

nejlepších hodnot dosahuje firma VHS, u které mají všechny ukazatele od roku 2016 

rostoucí trend. Společnost EVT vlivem záporného výsledku hospodaření mezi roky 

2016 až 2018 dosahuje u všech ukazatelů záporných hodnot, což udává nulový přínos 

pro vlastníky. Ovšem zlepšení všech ukazatelů je zobrazen v roce 2019 a 2020, kde jsou 

dosaženy kladné hodnoty. U společnosti Pohl CZ se hodnoty drží na poměrně nízkých 

hodnotách a tím pádem podnik není pro vlastníky až tak rentabilní.   
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2.5 Zhodnocení finanční analýzy 

V rámci této kapitoly byla provedena finanční analýza společnosti EVT Stavby s.r.o. 

a následně byly porovnány poměrové ukazatele se společnostmi VHS Stavby a.s. 

a Pohl CZ, a.s., které působí ve stejném podnikatelském odvětví. Nejlepších hodnot 

dosáhl podnik EVT Stavby v letech 2015, 2019 a 2020, na které by měl navázat 

i v budoucích obdobích.  

Díky analýze výkazu rozvahy bylo zjištěno, že v rámci aktiv byla společnost v počátku 

sledovaných období tvořena více dlouhodobým majetkem, konkrétně největší položku 

zastupovaly stavby a hmotné movité věci. V průběhu let se poměr mezi dlouhodobým 

majetkem a oběžnými aktivy vyrovnával, až v roce 2017 se poměr překlopil na stranu 

oběžného majetku a jeho podíl postupně rostl. Největší složku oběžných aktiv tvoří 

krátkodobé pohledávky. Dále bylo zjištěno v rámci pasiv, že na začátku sledovaných let 

převažovalo financování vlastními zdroji, hlavně díky položce výsledku hospodaření 

z minulých let. Ovšem v dalších obdobích se poměr vlastního kapitálu snižoval. V roce 

2019 dosáhl poměr cizího kapitálu na celkových pasivech nepatrně vyšší hodnotu než 

vlastní kapitál. Největší položkou cizího kapitálu jsou krátkodobé závazky. 

Z analýzy zisku a ztrát vyplynulo, že největší část tržeb společnosti plyne z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, což je zřejmé i z hlavní podnikatelské činnosti společnosti. 

Další významnou položkou byly jiné provozní výnosy, které se ovšem v roce 2019 

vzhledem k legislativní změně vykazování hospodaření společnosti v rámci sdružení 

přesunuly do tržeb z vlastních výrobků a služeb. V rámci nákladů společnosti tvořily 

největší část ostatní náklady, které také v roce 2019 přešly do položky služeb. 

Druhou největší položkou byly náklady na služby, dále to byly náklady za materiál 

a mzdové náklady. 

Na základě analýzy ukazatelů zadluženosti převažovalo v prvních sledovaných letech 

financování pomocí vlastního kapitálu, což je pro daný podnik dražší varianta. 

V průběhu let se ovšem ukazatel koeficientu samofinancování snižoval, až následně byl 

v roce 2019 na stejné hodnotě jako cizí kapitál. V následujícím roce 2020 

už převažovalo financování cizími zdroji a to v poměru okolo 60 % na celkovém 

kapitálu. Mírně vyšší zadluženost tak může zvýšit volné finanční zdroje, které mohou 

být využity na tvorbu výnosů. Od roku 2015 byl počítán ukazatel úrokového krytí, 
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který v letech 2017 a 2018 dosahoval záporných hodnot vlivem záporného provozního 

výsledku hospodaření. Tyto hodnoty znamenaly nemožnost hrazení nákladových úroků 

pomocí zisku. Ke zlepšení došlo v roce 2019, kdy ukazatel sice dosáhl kladných hodnot, 

ovšem při porovnání s konkurencí byla hodnota stále nízká.  

U analýzy ukazatelů aktivity je patrný kolísavý trend. V rámci hodnot obratů jsou na 

tom konkurenční společnosti lépe, protože vykazují vyšší hodnoty. U hodnoty doby 

obratu pohledávek převládá vyšší hodnota než u doby obratu závazků, což není příliš 

dobrý jev. Ovšem v roce 2019 se tento trend otočil a převládá vyšší doba obratu 

závazků, s čímž by bylo vhodné pokračovat. Ve srovnání s konkurencí jsou doby obratu 

vyšší, což není příliš pozitivní jev. 

Analýza ukazatelů likvidity zaznamenala kolísavý trend u všech vypočtených ukazatelů. 

V prvních sledovaných období byly vykázány vyšší hodnoty všech ukazatelů, než jsou 

doporučené hodnoty, což znamená solventnost a likvidnost společnosti. 

Ovšem přebytečné prostředky na bankovních účtech nepřináší žádné zhodnocení. 

Optimálních hodnot dosáhla společnost v roce 2018 a 2019, kdy bylo dosaženo 

doporučených hodnot u všech ukazatelů likvidity. Naopak v roce 2020 hodnoty 

vykazovaly klesající tendenci mírně pod doporučenými hodnotami. 

Ukazatele rentability byly výrazně ovlivněny záporným výsledkem hospodaření mezi 

roky 2016 až 2018 vzhledem k nižšímu počtu realizovaných zakázek, a proto ukazatele 

nevykazují doporučené hodnoty. V letech 2015, 2019 a 2020 bylo dosaženo kladných 

hodnot vlivem nárůstu poptávky po vodohospodářských stavbách, ovšem v porovnání 

s konkurenční firmou VHS byly hodnoty přesto nízké. 

Hodnocením pomocí bankrotních modelů bylo zjištěno pomocí Altmanova indexu 

i pomocí Indexu IN05, že finančního zdraví bylo dosaženo pouze v roce 2015. Podle 

Altmanova indexu byla společnost mezi roky 2015 až 2020 v tzv. šedé zóně, kdy nelze 

přesně určit, jestli je společnost finančně zdravá nebo ne. Pomocí Indexu IN05 bylo 

zjištěno, že společnost mezi roky 2016 až 2018 vykazovala hodnoty, kdy mohla být 

ve finančních problémech. V následujících letech 2019 a 2020 se výsledné hodnoty 

zvýšily a společnost se nacházela v neutrální zóně, což i vzhledem k pozitivnímu vývoji 

ostatních poměrových ukazatelů značí získávání větší finanční stability pro možný 

ekonomický růst společnosti do dalších let. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z provedené finanční analýzy v předešlé kapitole vyplynulo, že v posledních dvou 

sledovaných letech byli u společnosti EVT Stavby s.r.o. zjištěny poměrně dobré 

výsledky, které mohou přispět k dalšímu rozvoji společnosti a zlepšení finanční situace. 

V rámci podnikatelského plánu se chce společnost zaměřit také na developerskou 

činnost, a to konkrétně na výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě města Svitav, 

kde má společnost hlavní sídlo.  

Jelikož společnost i nadále plánuje rozvoj vlastní výrobní kapacity v rámci 

vodohospodářských a inženýrských staveb v celé republice a také v developerské 

činnosti, bude potřebné zajištění dostatečného počtu dopravního a mechanizačního 

zařízení. Proto v návrhové části práce bude provedeno porovnání možných variant 

financování v rámci pořízení nových dopravních prostředků a stavebních strojů, které 

zajistí plynulost průběhu všech realizovaných stavebních zakázek. Pořízení konkrétních 

stavebních strojů a nákladních automobilů bylo konzultováno s vedoucím úseku 

dopravy, který eviduje a koordinuje veškerý vozový park společnosti a dává podnět 

k tomu, jaký vhodný typ dopravního či mechanizačního zařízení je vhodné pořídit. 

V rámci výběru vhodných strojů by se jednalo o navýšení počtu stavebních bagrů 

a nákladních vozů. Bagry jsou potřebné pro zajištění výkopových prací, manipulací se 

stavební sutí a přesunem hmot. Nově pořízené nákladní vozy by měly zabezpečit 

plynulost dodávek stavebních materiálů pro nové zakázky od dodavatelů. Tím by mělo 

dojít k úspoře nákladů za dodavatelské služby. 

Jako možnost financování této investice bude uvedeno využití formou leasingu nebo 

úvěru, které bude předmětem mého návrhu. Pořízení majetku by bylo možné také 

z vlastních zdrojů společnosti, ale ty budou primárně využívány na financování 

developerských projektů. Náklady spojené s leasingem a úvěrem budou pokryty z běžné 

činnosti společnosti. Obě tyto možnosti budou vypočteny v návaznosti na budoucí 

možné cash flow z plánovaného nákupu majetku. V průběhu výpočtu všech variant 

budou uvedeny náklady na leasing a úvěr a jejich porovnání, která z variant pořízení 

konkrétního majetku bude výhodnější. Vzhledem k dosažení dobrých finančních 

výsledků finanční analýzy z posledních dvou sledovaných let bude možné získání 

leasingu nebo úvěru bez výraznějšího rizika neschopnosti splácet. 
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3.1 Investice 

V rámci investice bylo v tomto případě zvoleno pořízení nových nákladních automobilů 

a stavebních strojů, které je naplánováno na období 2021-2022, a to v celkovém objemu 

4 stavebních bagrů a 8 nákladních automobilů. Nákup stavebních bagrů se předpokládá 

v počtu 4 kusů v letech 2021 a 2022 (2 kusy v měsíci červenci každého roku). 

Nákladní vozy budou pořízeny v objemu 8 kusů v letech 2021 a 2022 (4 kusy s datem 

pořízení v měsíci červenci každého roku). Počty a předpokládané náklady na pořízení 

bagrů a nákladních vozů jsou znázorněny v následujících tabulkách, dle jednotlivých 

let. 

Tabulka č. 22: Plánovaný počet pořizovaných vozidel v kusech  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2021 2022 

Stavební stroj – bagr 2 2 

Nákladní vůz – Tatra 4 4 

Plánované náklady na pořízení jednoho bagru budou 5 842 618 Kč a náklady 

na pořízení jednoho nákladního vozu, budou činit 4 997 090 Kč. Celkové plánované 

náklady na obnovu stávajícího vozového a stavebního vybavení společnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 23 dle jednotlivých let pořízení. 

Tabulka č. 23: Plánované náklady na pořízení vozidel a stavebního vybavení v Kč   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2021 2022 Celkem 

Stavební stroj – bagr 11 685 236 11 685 236 23 370 472 

Nákladní vůz – Tatra 19 988 360 19 988 360 39 976 720 

Celkem 31 673 596 31 673 596 63 347 192 

Z výše uvedené tabulky, která zahrnuje předpoklad nákladů na pořízení je zřejmé, 

že celková investice obnovy vozového parku bude v následujících dvou letech činit 

63 347 192 Kč. 
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3.1.1 Nákladní automobil Tatra 

Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341, je plnohodnotné vozidlo 6x6 s výkonem 

300 kW. Je vybaven motorem PACCAR MX-11, EURO 6, 291 kW, 1 900 Nm/ 1 000 - 

1 450 ot/min, s maximální tech. přípustnou hmotností 30 000 Kg a s třístranně 

nástavbovou korbou VS-mont s hydraulicky ovládanou bočnicí, objem 12 m
3
. Nákladní 

automobil tohoto typu byl vybrán a navržen k obnově stávajícího vozového parku 

společnosti, jelikož je vhodný pro využití na nových zakázkách a také vzhledem 

k optimalizaci provozních nákladů (30). 

 

Obrázek č. 2: Pořizovaný vůz Tatra   

 (Zdroj: (30)) 

3.1.2 Stavební bagr 

Stavební bagr Cat 444 od společnosti Caterpillar splňuje všechny rozměrové požadavky 

a vyšší pracovní výkon než konkurenční stroje srovnatelných řad. Výkon motoru je 

76 kW, provozní hmotnost je 9 462 kg, Pro manipulaci s materiálem disponuje 

úsporným, ale i výkonným motorem Cat C3.6 ACERT™, vylamovací sílou 47,17 kN, 

s nosností lopaty nakladače 4 310 kg a nápravami pro aplikaci v těžkém provozu. Tento 

model byl vybrán pro zajištění své vysoké produktivity i v náročných podmínkách 

a také v rámci úspory budoucích provozních nákladů (31). 
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Obrázek č. 3: Pořizovaný bagr Caterpillar   

(Zdroj: (31)) 

3.2 Leasing 

Pro leasingové financování byla vybrána společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 

se sídlem v Praze 4 – Krč, Antala Staška 2027/79. Tato společnost je dlouholetým 

odborníkem na širokou škálu finančních řešení pro investiční projekty na míru 

s celosvětovou působností. Leasingová společnost je vlastníkem pořizovaného majetku 

po celou dobu trvání leasingové smlouvy, přičemž majetek má zahrnut ve svém majetku 

a zároveň jej odpisuje v rámci své podnikatelské činnosti. Pro naši společnost budou 

leasingové splátky daňově uznatelným nákladem, který se promítne ve výkazu zisku 

a ztráty po dobu trvání leasingu, v našem případě 5 let, tj. 60 měsíců. Při ukončení 

leasingu bude majetek možné odkoupit za předem stanovenou cenu v rámci leasingové 

smlouvy (32). 

Výhodou finančního leasingu je především zachování likvidity podniku a dále 

variability nastavení leasingových splátek podle potřeby s ohledem na finanční 

možnosti pořizovatele majetku. Další výhodou je také skutečnost, že leasing nezvyšuje 

cizí zdroje v rámci rozvahy. 
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Pro uzavření a schválení leasingové smlouvy je společnost povinna doložit výpis 

z obchodního rejstříku, potvrzení o registraci plátce daně z příjmů právnických osob 

u příslušného Finančního úřadu. Dále potom písemnou objednávku s konkretizací 

požadovaného předmětu leasingu, roční závěrky, včetně daňových přiznání se zprávou 

auditora za poslední dvě zdaňovací období a aktuální výsledky za běžné účetní období 

v podobě rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Všechny požadované doklady jsou 

leasingové společnosti postoupeny k vlastnímu schválení a následnému vyhotovení 

leasingové smlouvy. Za zpracování smlouvy je ze strany leasingové společnosti účtován 

jednorázový poplatek. 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny nabídky finančního leasingu ve třech 

variantách možného financování pořizovaného majetku, a to bez akontace, s akontací 

10 % a s akontací 20 %. Požadavek byl na pořízení stavebních bagrů v počtu 4 kusů 

a nákladních vozů v počtu 8 kusů. Pořízení bylo rozloženo do dvou etap s datem 

pořízení vždy k sedmému měsíci daného roku. Vycházíme tedy z předpokladu, že by se 

jednalo o stavební bagry v počtu dvou kusů a nákladní vozy v počtu čtyř kusů pořízené 

v 7/2021 a ve stejném složení pořízení v období 7/2022. 

Při výběru jedné z možných variant je prvořadým kritériem finanční solventnost 

společnosti. Z níže uvedených návrhů vyplývá, že nejvhodnější variantou pro 

společnost EVT by byl finanční leasing s akontací 10 %, kdy dojde k přeplatku ve výši 

4 560 367 Kč, což je oproti leasingu s nulovou akontací rozdíl ve výši 506 601 Kč. 

Při výběru vhodné varianty musí být brána v úvahu úhrada první mimořádné splátky, 

tedy akontace ve výši 10 %, což v našem případě činí 6 334 719 Kč. Pro některé 

společnosti je výhodnější variantou leasing bez akontace, vzhledem k nižšímu 

disponibilnímu volnému finančnímu kapitálu na počátku financování leasingu. 

Leasingová cena = (splátka * počet měsíců) + akontace 

Leasingový koeficient = leasingová cena/pořizovací cena 
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Tabulka č. 24: Předpokládané varianty leasingu – 4 x bagr  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Leasing – bagr 4x 
Pořizovací cena 23 370 472 23 370 472 23 370 472 
Akontace (%)  0 % 10 % 20 % 
Akontace (Kč)  0 2 337 047 4 674 094 
Měsíční leasingová splátka  420 662 378 598 336 531 
Počet splátek  60 60 60 
Leasingová cena  25 239 720 25 052 927 24 865 954 
Leasingový koeficient  1,0799833 1,0719906 1,0639902 
Přeplatek  1 869 248 1 682 455 1 495 482 

Tabulka č. 25: Předpokládané varianty leasingu – 8 x Tatra  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Leasing Tatra 8x 
Pořizovací cena 39 976 720 39 976 720 39 976 720 
Akontace (%)  0 % 10 % 20 % 
Akontace (Kč)  0 3 997 672 7 995 344 
Měsíční leasingová splátka  719 574 647 616 575 659 
Počet splátek  60 60 60 
Leasingová cena  43 174 440 42 854 632 42 534 884 
Leasingový koeficient  1,0799896 1,0719897 1,0639913 
Přeplatek  3 197 720 2  877 912 2 558 164 

3.2.1 Daňově uznatelné náklady na leasing 

Na základě výše uvedených tabulek č. 24 a č. 25 je zřejmé, že leasingová smlouva bude 

trvat po dobu pěti let s navýšením první splátky o poplatek za vyřízení leasingové 

smlouvy a s ní souvisejícími administrativními náklady spojenými s realizací 

a přípravou vlastní leasingové smlouvy. K první splátce bude také připočtena první 

mimořádná splátka, čili akontace ve výši 10 % z pořizovací ceny, v našem případě se 

jedná o částku 1 266 944 Kč (6 334 719 / 60 * 12). 

Daňově uznatelné splátky se skládají z řádných měsíčních leasingových splátek 

navýšených o poměrnou část první mimořádné splátky rozpočítané do 60 měsíců trvání 

vlastního leasingu. 

Jak již bylo uvedeno, výhodou pořízení majetku formou leasingu je daňová uznatelnost 

splátek včetně splátky mimořádné, tedy akontace. Zde vzniká daňová úspora, která 

se vypočítá jako daňově uznatelná splátka vynásobená aktuální sazbou daně z příjmů 

právnických osob, která je pro toto období ve výši 19 %. 
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V níže uvedených tabulkách je vypočtena daňová úspora pro pořizované bagry v počtu 

dvou kusů v období 7/2021 a dvou bagrů pořízených v 7/2022. Dále potom 4 kusy 

nákladních automobilů Tatra s datem pořízení 7/2021 a v témže počtu čtyř kusů 

v období 7/2022. V poslední tabulce č. 30 jsou uvedeny celkové daňově uznatelné 

splátky ve výši 67 907 558 Kč a z nich je vypočtena celková daňová úspora 

pořizovaného majetku formou finančního leasingu, která činí 12 902 432 Kč, při roční 

daňové sazbě 19 %. 

Tabulka č. 26: Daňově uznatelné náklady na leasing bagr 2x – pořízení v 7/2021  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňově 

uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2021 2 304 318 1 252 647 19 238 003 
2022 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2023 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2024 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2025 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2026 1 135 793 1 252 648 19 238 003 

Celkem 12 526 463 12 526 463  2 380 026 

Tabulka č. 27: Daňově uznatelné náklady na leasing bagr 2x – pořízení v 7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňově 

uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2022 2 304 318 1 252 647 19 238 003 
2023 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2024 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2025 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2026 2 271 588 2 505 292 19 476 005 
2027 1 135 793 1 252 648 19 238 003 

Celkem 12 526 463 12 526 463  2 380 026 
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Tabulka č. 28: Daňově uznatelné náklady na leasing tatra 4x – pořízení v 7/2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňově 

uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2021 3 941 684 2 142 732 19 407 119 
2022 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2023 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2024 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2025 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2026 1 942 848 2 142 732 19 407 119 

celkem 21 427 316 21 427 316  4 071 190 

Tabulka č. 29: Daňově uznatelné náklady na leasing tatra 4x – pořízení v 7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňově 

uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2022 3 941 684 2 142 732 19 407 119 
2023 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2024 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2025 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2026 3 885 696 4 285 463 19 814 238 
2027 1 942 848 2 142 732 19 407 119 

celkem 21 427 316 21 427 316  4 071 190 

Tabulka č. 30: Daňově uznatelné náklady na leasing celkem bar 4x + tatra 8x  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňově 

uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2021 6 246 002 3 395 379 19 645 122 
2022 12 403 286 10 186 134 19 1 935 365 
2023 12 314 568 13 581 510 19 2 580 486 
2024 12 314 568 13 581 510 19 2 580 486 
2025 12 314 568 13 581 510 19 2 580 486 

2026 9 235 925 10 186 135 19 1 935 365 

2027 3 078 641 3 395 380 19 645 122 

Celkem 67 907 558 67 907 558  12 902 432 

3.2.2 Kvantifikace výdajů spojených s finančním leasingem 

V případě pořízení majetku formou leasingu je důležité zohlednit faktor času. 

Ke stanovení kvantifikace výdajů bude použita metoda diskontování výdajů za 

jednotlivá období pomocí odúročitele. Tento výpočet diskontovaných výdajů je uveden 
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v následující tabulce č. 31, kde výdaje na leasing jsou rozdílem leasingových splátek 

a daňové úspory vynásobené příslušným odúročitelem daného období. Vzhledem 

k vlastnímu pořízení ve dvou zdaňovacích období je uveden leasing č. 1 s datem 

pořízení 7/2021 a leasing č. 2 s datem pořízení 7/2022. 

Vzorec pro výpočet diskontovaných výdajů je následující. 

Odúročitel = 1 / (1+i)
n 

i – úroková sazba 

n – počet let leasingu 

Výdaje po zdanění = leasingová splátka - daňová úspora 

Diskontované výdaje = výdaje po zdanění * odúročitel 

Tabulka č. 31: Kvantifikace výdajů spojených s finančním leasingem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Leas. 

číslo 
Leasingové 

splátky 
Daňová 

úspora 
Výdaje na 

leasing 
Odúročitel 

Diskontov

ané výdaje 
2021 1 6 246 002 645 122 5 600 880 0,984994628 5 516 837 

2022 
1 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,955655989 4 651 217 
2 6 246 002 645 122 5600 880 0,984994628 5 516 837 

2023 
1 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,927191219 4 512 678 
2 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,955655989 4 651 217 

2024 
1 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,899574288 4 378 265 
2 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,927191219 4 512 678 

2025 
1 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,872779944 4 247 856 
2 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,899574288 4 378 265 

2026 
1 3 078 641 645 122 2 433 519 0,859683556 2 92 056 
2 6 157 284 1 290 243 4 867 041 0,872779944 4 247 856 

2027 2 3 078641 645 122 2 433 519 0,859683556 2 92 056 

Celkem  67 907 558 12 902 432 55 005 127  50 797 818 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že diskontované výdaje na pořízení bagrů 

a nákladních vozů formou finančního leasingu jsou ve výši 50 797 818 Kč. 

3.3 Úvěr 

Úvěr je dočasné získání peněžních prostředků pro financování podnikatelských aktivit 

a je založen na návratnosti těchto prostředků věřiteli s navýšením o předem dohodnutý 

úrok po dobu trvání zápůjčky.  
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Investiční úvěr, který slouží k financování souborů hmotného či nehmotného majetku, 

byl vybrán jako možnost nákupu na obnovu a rozšíření stávajícího vozového 

a stavebního vybavení pro společnost EVT. 

Při výběru banky, je zapotřebí brát v úvahu skutečnost, že prvořadou podmínkou 

je zřízení běžného účtu u poskytovatele bankovního úvěru. Jelikož úrokové sazby 

a poplatky s úvěrem spojené se pohybují v bankovní sféře v podobné výši a ke 

stanovení výši úrokových sazeb přistupují banky individuálně podle požadavků svých 

klientů, je vhodné v první řadě oslovit banku, u které již účet zřízen je. Společnost EVT 

je dlouholetým klientem České spořitelny a.s., proto byla tato banka vybrána pro získání 

investičního úvěru s očekáváním výhodnějších úvěrových podmínek (33). 

Pro získání úvěru musí žadatel tedy společnost EVT podat žádost o úvěr a předložit 

požadované dokumenty a podklady potvrzené žadatelem. K těmto dokumentům patří 

doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku, společenská 

smlouva, živnostenské oprávnění k podnikání), daňová přiznání za uplynulá 2 účetní 

období včetně příslušných příloh a výkazů potvrzená statutárním orgánem s prezenčním 

razítkem příslušného finančního úřadu, výrok auditora (dle zákonné povinnosti) 

a doklad o zaplacení daně z příjmů právnických osob. Dále aktuální účetní výkazy 

za poslední dokončené čtvrtletí / pololetí, potvrzení o vyrovnání závazků vůči 

Finančnímu úřadu a závazků vyplývajících ze zdravotního a sociálního pojištění. 

V žádosti musí být uvedena účelovost požadovaného úvěru a podnikatelský záměr 

(podnikatelská historie a kvalifikace, rozpočtová kalkulace, marketingová studie, 

zajištění odbytu a vstupu a původ vlastních zdrojů). Informace o závazcích, 

pohledávkách a zásobách a předpoklad toku finanční hotovosti na dobu splatnosti 

úvěru. Následně také smlouvy mající vztah k úvěru, v našem případě cenový rozpočet 

na nákup stavební bagrů a nákladních vozů od dodavatele. 

Vzhledem k dobrým finančním výsledkům za předcházející zdaňovací období 

se předpokládá schválení úvěru v požadované výši a v předem stanovených obdobích 

čerpání dle úvěrové smlouvy. 

Jak již bylo uvedeno společnost EVT bude čerpat úvěr ve výši 57 012 472 Kč, 

a to měsíci červenci 2021 ve výši 28 506 236 Kč a ve stejné výši s obdobím čerpání 

7/2022. Zbývající část finančních prostředků na úhradu pořizovacích hodnot majetku 

bude financovat z vlastních zdrojů, a to v hodnotě 6 334 720 Kč, což je 10 % 
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z pořizovací hodnoty celkové plánované investice. Pro vlastní výpočet bude použit 

pevný úrok ve výši 3,07 % po dobu pěti let s pravidelnými měsíčními splátkami, které 

se skládají z úroků a anuity, vždy k poslednímu dni daného měsíce. Jelikož se jedná 

o závazkový úvěr, čerpání bude uskutečněno na základě vyplněných příkazů k úhradě 

obsahujících údaje o výši platby, příjemci platby, bankovním spojení a předložených 

daňových dokladů od dodavatele, za objednané nákladní vozy a stavební bagry. 

Daň z příjmů právnických osob bude stanovena po celé období trvání úvěru ve stávající 

platné výši 19 % ze základu daně. Společnost zahrne pořizované stroje do svého 

majetku a po celou dobu bude majetek odepisovat. 

Plán úvěrů na pořízení bagrů v počtu dvou kusů v období 7/2021 a dvou kusů v období 

7/2022 včetně splátkových kalendářů je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 32: Plán úvěru bagr – 2 kusy, čerpání úvěru 7/2021 a 7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok poskytnutí úvěru  2021 2022 

Výše úvěru (v Kč) 5 258 356 * 2 = 10 516 712 5 258 356 * 2 = 10 516 712 

Úrok 3,07 % 3,07 % 

Začátek čerpání  7/2021 7/2022 

Konec čerpání 7/2021 7/2022 

Počet měsíčních splátek  60 60 

Tabulka č. 33: Splátkový kalendář úvěru bagr 2x, čerpání úvěru 7/2021  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Počáteční 

stav 
Úmor Úrok Splátka 

Konečný 

stav 

2021 1 0516 712 816 133 130 361 946 494 9 700 579 

2022 9 700 579 2 001 790 269 797 2 271 586 7 689 879 

2023 7 689 879 2 064 117 207 470 2 271 586 5 634 673 

2024 5 634 673 2 128 384 143 202 2 271 586 3 506 288 

2025 3 506 288 2 194 653 76 933 2 271 586 1 311 635 

2026 1 311 635 1 311 635 13 457 1 325 092 0 

Celkem  10 516 712 841 220 11 357 932  
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Tabulka č. 34: Splátkový kalendář úvěru bagr 2x, čerpání úvěru 7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Počáteční 

stav 
Úmor Úrok Splátka 

Konečný 

stav 

2022 1 0516 712 816 133 130 361 946 494 9 700 579 

2023 9 700 579 2 001 790 269 797 2 271 586 7 689 879 

2024 7 689 879 2 064 117 207 470 2 271 586 5 634 673 

2025 563 4673 2 128 384 143 202 2 271 586 3 506 288 

2026 3 506 288 2 194 653 76 933 2 271 586 1 311 635 

2027 1 311 635 1 311 635 13 457 1 325 092 0 

Celkem  10 516 712 841 220 11 357 932  

V níže uvedených tabulkách je vyčíslen plán úvěrů na pořízení nákladních vozů Tatra 

v počtu čtyř kusů v období 7/2021 a ve stejném počtu s datem pořízení 7/2022 včetně 

splátkových kalendářů. 

Tabulka č. 35: Plán úvěru Tatra 4 kusy, čerpání úvěru 7/2021 a 7/2022  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok poskytnutí úvěru 2021 2022 

Výše úvěru (v Kč) 4 497 381 * 4 = 17 989 524 4 497 381 * 4 = 17 989 524 

Úrok 3,07 % 3,07 % 

Začátek čerpání  7/2021 7/2022 

Konec čerpání 7/2021 7/2022 

Počet měsíčních splátek  60 60 

Tabulka č. 36: Splátkový kalendář úvěru Tatra 4x, čerpání úvěru 7/2021  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Počáteční 

stav 
Úmor Úrok Splátka 

Konečný 

stav 

2021 17 989 524 1 396 049 222 991 1 619 040 16 593 475 

2022 16 593 475 3 424 192 461 505 3 885 697 13 169 283 

2023 13 169 283 3 530 807 354 891 3 885 697 9 638 476 

2024 9 638 476 3 640 741 244 957 3 885 697 5 997 736 

2025 5 997 736 3 754 098 131 600 3 885 697 2 243 637 

2026 2 243 637 2 243 638 23 019 2 266 657 0 

Celkem  17 989 524 1 438 962 19 428 486  
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Tabulka č. 37: Splátkový kalendář úvěru Tatra 4x, čerpání úvěru 7/2022   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Počáteční 

stav 
Úmor Úrok Splátka 

Konečný 

stav 

2022 17 989 524 1 396 049 222 991 1 619 040 16 593 475 

2023 16 593 475 3 424 192 461 505 3 885 697 13 169 283 

2024 13 169 283 3 530 807 354 891 3885 697 9 638 476 

2025 9 638 476 3 640 741 244 957 3 885 697 5 997 736 

2026 5 997 736 3 754 098 131 600 3 885 697 2 243 637 

2027 2 243 637 2 243 638 23 019 2 266 657 0 

Celkem  17 989 524 1 438 962 19 428 486  

V níže uvedené tabulce č. 38 je uveden souhrnný splátkový kalendář, který zahrnuje oba 

úvěry. 

Tabulka č. 38: Celková výše – splátkový kalendář úvěrů Bagr 4x + Tatra 8x, čerpání úvěrů 7/2021 

+ 7/2022   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Úvěr 

číslo 

Počáteční 

stav 
Úmor Úrok Splátka 

Konečný 

stav 

2021 1 28 506 236 2 212 183 353 352 2565535 26 294 053 

2022 1 26 294 053 
7 638 164 1 084 654 8722818 47 162 125 

2022 2 28 506 236 

2023 1+2 47 162 125 11 020 905 1 293 662 12 314 567 36 141 221 

2024 1+2 36 141 221 11 364 048 950 519 12 314 567 24 777 173 

2025 1+2 24 777 173 11 717 875 596 692 12 314 567 13 059 297 

2026 1+2 13 059 297 9 504 024 245 008 9 749 032 3 555 273 

2027 2 3 555 273 3 555 273 36 475 3 591 749 0 

Celkem   57 012 472 4 560 363 61 572 835  

V rámci poskytnutí bankovního úvěru si banka účtuje poplatky za realizaci úvěru 

ve výši 0,5 % z hodnoty úvěru a měsíční poplatky spojené s vedením úvěrového účtu 

v částce 500 Kč/měsíc. Celkový jednorázový poplatek za poskytnutý úvěr bude v roce 

2021 činit 158 368 Kč a tento jednorázový poplatek bude stejný i pro úvěr v roce 2022. 

Měsíční poplatky budou činit za pět let trvání úvěru 30 000 Kč pro úvěr roku 2021 

a taktéž i pro úvěr z roku 2022. Celkové náklady s poskytnutím a vedením úvěrů budou 

(158 368 * 2) + (30 000 * 2) = 376 736 Kč. Společnost zaplatí na splátkách úvěrů 

a poplatcích spojených s vedením úvěrových účtů a jeho realizací celkem 

61 949 571 Kč. 
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3.3.1 Odpisy 

Odpisy se řídí daňovým zákonem o daních z příjmů a slouží k rozložení nákladů 

na pořízení majetku v čase. Počítají se jednou ročně a zákon určuje jejich maximální 

výši, kterou můžeme jako daňově uznatelnou položku uplatnit. Zákon rozděluje majetek 

podle jeho charakteru do opisových skupin, které jasně stanovují délku jejich 

odpisování. Odpisy se dělí na účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem 

o účetnictví a délku a způsob odpisování si může účetní jednotka stanovit sama ve své 

vnitropodnikové směrnici tak, aby odpovídaly opotřebení a snížení hodnoty majetku. 

U daňových opisů zákon umožňuje dvě metody jejich výpočtu, a to rovnoměrné 

a zrychlené odepisování. Pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek si účetní 

jednotka musí vybrat vhodnou metodu, kterou během odpisování nesmí změnit. 

Dále potom zákon vymezuje v § 31 odst.1 písm. a) – d) u rovnoměrného odepisování 

a v § 32 odst. 2 písm. a) při zrychleném odpisování možnost zvýšení odpisu v prvním 

roce o 20 %, 15 % nebo 10 %, podle pevně stanovených kritérií. Společnost EVT má ve 

svých vnitropodnikových směrnicích stanoveno, že účetní odpisy budou odpovídat 

odpisům daňovým. Dále pak vymezuje, že u nově pořízeného majetku budou 

uplatňovány daňové odpisy metodou zrychlených odpisů dle § 32 odst.1. Zákona 

o daních z příjmů. Z toho vyplívá, že společnost nevyužívá možnost navýšení daňových 

odpisů v prvním roce odepisování (34). 

Pro porovnání budou vypočteny obě varianty uplatněných odpisů jak rovnoměrných, 

tak i zrychlených. 

3.3.1.1 Rovnoměrné odepisování 

Rovnoměrné odpisy, jak už z názvu vyplývá, jsou odpisy kromě prvního roku shodné 

po celou dobu odepisování. Vychází se přitom z tabulky uvedené v § 31 odst. 1., 

písm. a) zákona, ve které jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny maximální 

roční odpisové sazby. Roční odpis potom stanovíme jako násobek vstupní ceny majetku 

a příslušné odpisové sazby vydělené 100. Společnost EVT nakoupené bagry a nákladní 

vozy zatřídí do odpisové skupiny 2 (34). 
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Výpočet rovnoměrných odpisů – bagr 

K výpočtu byla za vstupní cenu dosazena hodnota dvou bagrů pořízených v roce 2021, 

tj. 11 685 236 Kč. Výpočet pro majetek pořízený v roce 2022 bude shodný. 

Rovnoměrné odpisy se pak počítají takto: 

První rok: odpis = vstupní cena * koeficient = 11 685 236 * (11/100) = 1 285 376 Kč 

2 – 5 rok: odpis = vstupní cena * koeficient = 11 685 236 * (22,25/100) = 2 599 966 Kč 

Celková výše odpisů v jednotlivých letech je znázorněna v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 39: Rovnoměrné odpisy – bagr 2x datum pořízení 7/2021 a bagr 2x datum pořízení 

7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok pořízení 2021 2022 

Vstupní cena/kus 5 842 618 5 842 618 

Počet kusů 2 2 

Vstupní cena celkem 11 685 236 11 685 236 

Odpisová skupina 2 2 

Životnost 5 let 5 let 

Způsob odepisování  Rovnoměrně Rovnoměrně 

Tabulka č. 40: Rovnoměrné odpisy – bagr 2x, datum pořízení 7/2021 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba (%) 
Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2021 11 1 285 376 1 285 376 10 399 860 

2022 22,25 2 599 966 3 885 342 7 799 894 
2023 22,25 2 599 966 6 485 308 5 199 928 
2024 22,25 2 599 966 9 085 274 2 599 962 
2025 22,25 2 599 962 11 685 236 0 
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Tabulka č. 41: Rovnoměrné odpisy – bagr 2x, datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba (%) 
Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2022 11 1 285 376 1 285 376 10 399 860 
2023 22,25 2 599 966 3 885 342 7 799 894 
2024 22,25 2 599 966 6 485 308 5 199 928 
2025 22,25 2 599 966 9 085 274 2 599 962 
2026 22,25 2 599 962 11 685 236 0 

3.3.1.2 Zrychlené odepisování 

Oproti rovnoměrnému odepisování není u zrychlených odpisů jejich výše každý rok 

stejná, ale na začátku se odpisují částky vyšší, které se v dalších letech snižují. Také pro 

tento případ je v § 32 odst. 1 zákona o daních z příjmů uvedena tabulka s koeficienty 

pro výpočet zrychlených odpisů pro jednotlivé odpisové skupiny (34). 

Roční odpis potom stanovíme jako podíl pořizovací ceny majetku a příslušného 

odpisového koeficientu pro první rok odpisu. V dalších letech je to vždy podíl 

dvojnásobku zůstatkové ceny z přecházejícího období a přiřazeným koeficientem pro 

následující roky po odečtu počtu již odepisovaných let (34). 

Výpočet zrychlených odpisů – bagr 

Výpočet byl proveden u nakoupených bagrů zařazených do odpisové skupiny 2. 

Za vstupní hodnotu byla dosazena cena dvou bagrů pořízených v roce 2021, 

tj. 11 685 236 Kč. Výpočet pro pořízení v roce 2022 bude shodný. Zrychlené odpisy se 

pak počítají takto: 

První rok: odpis = pořizovací cena / koeficient = 11 685 236 / 5 = 2 337 048 Kč 

Druhý rok: odpis = 2 x zůstatková cena / (koeficient pro další roky – rok odepisování)  

= 2 x 9 348 188 / (6-1) = 3 739 276 Kč 

Pro následujíc roky je stejný postup jako v roce druhém po zohlednění zůstatkové ceny 

předcházejícího roku a úpravě počtu již odepisovaných let. 

Celková výše odpisů v jednotlivých letech je znázorněna v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 42: Zrychlené odpisy – bagr 2x datum pořízení 7/2021 a bagr 2x datum pořízení 7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok pořízení 2021 2022 

Vstupní cena/kus 5 842 618 5 842 618 

Počet kusů 2 2 

Vstupní cena celkem 11 685 236 11 685 236 

Odpisová skupina 2 2 

Životnost 5 let 5 let 

Způsob odepisování  Zrychleně Zrychleně 

Tabulka č. 43: Zrychlené odpisy – bagr 2x, datum pořízení 7/2021 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Koeficient Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 
2021 5 2 337 048 2 337 048 9 348 188 
2022 6 3 739 276 6 076 324 5 608 912 
2023 6 2 804 456 8 880 780 2 804 456 
2024 6 1 869 638 10 750 418 934 818 
2025 6 934 818 11 685 236 0 

Tabulka č. 44: Zrychlené odpisy – bagr 2x, datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Koeficient Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2022 5 2 337 048 2 337 048 9 348 188 
2023 6 3 739 276 6 076 324 5 608 912 
2024 6 2 804 456 8 880 780 2 804 456 
2025 6 1 869 638 10 750 418 934 818 
2026 6 934 818 11 685 236 0 

Výpočet rovnoměrných odpisů – nákladní vůz Tatra 

K výpočtu byla za vstupní cenu dosazena hodnota čtyř nákladních vozů pořízených 

v roce 2021, tj. 19 988 360 Kč. Výpočet pro majetek pořízený v roce 2022 bude shodný. 

Rovnoměrné odpisy se pak počítají takto: 

První rok: odpis = vstupní cena * koeficient = 19 988 360 * (11/100) = 2 198 720 Kč 

2 – 5 rok: odpis = vstupní cena * koeficient = 19 988 360 * (22,25/100) = 4 477 412 Kč 

Celková výše odpisů v jednotlivých letech je znázorněna v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 45: Rovnoměrné odpisy – Tatra 4x datum pořízení 7/2021 a Tatra 4x datum pořízení 

7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok pořízení 2021 2022 

Vstupní cena/kus 4 997 090 4 997 090 

Počet kusů 4 4 

Vstupní cena celkem 19 988 360 19 988 360 

Odpisová skupina 2 2 

Životnost 5 let 5 let 

Způsob odepisování  Rovnoměrně Rovnoměrně 

Tabulka č. 46: Rovnoměrné odpisy – Tatra 4x, datum pořízení 7/2021 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba (%) 
Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2021 11 2 198 720 2 198 720 17 789 640 
2022 22,25 4 447 712 6 646 132 14 342 228 
2023 22,25 4 447 712 11 093 544 8 894 816 
2024 22,25 4 447 712 15 540 956 4 447 404 
2025 22,25 4 447 408 19 988 360 0 

Tabulka č. 47: Rovnoměrné odpisy – Tatra 4x, datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisová 

sazba (%) 
Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2022 11 2 198 720 2 198 720 17 789 640 
2023 22,25 4 447 712 6 646 132 14 342 228 
2024 22,25 4 447 712 11 093 544 8 894 816 
2025 22,25 4 447 712 15 540 956 4 447 404 
2026 22,25 4 447 408 19 988 360 0 

Výpočet zrychlených odpisů – nákladní vůz Tatra 

Výpočet byl proveden u nakoupených nákladních vozů Tatra zařazených do odpisové 

skupiny 2. Za vstupní hodnotu byla dosazena cena čtyř nákladních vozů pořízených 

v roce 2021, tj. 19 988 360 Kč. Výpočet pro pořízení v roce 2022 bude shodný.  
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Zrychlené odpisy se pak počítají takto: 

První rok: odpis = pořizovací cena / koeficient = 19 988 360 / 5 = 3 997 672 Kč 

Druhý rok: odpis = 2 x zůstatková cena / (koeficient pro další roky – rok odepisování)  

     = 2 x 15 990 688 / (6-1) = 6 396 276 Kč 

Pro následujíc roky je stejný postup jako v roce druhém po zohlednění zůstatkové ceny 

předcházejícího roku a úpravě počtu již odepisovaných let. 

Celková výše odpisů v jednotlivých letech je znázorněna v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 48: Zrychlené odpisy – Tatra 4x datum pořízení 7/2021 a Tatra 4x datum pořízení 

7/2022 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok pořízení 2021 2022 

Vstupní cena/kus 4 997 090 4 997 090 

Počet kusů 4 4 

Vstupní cena celkem 19 988 360 19 988 360 

Odpisová skupina 2 2 

Životnost 5 let 5 let 

Způsob odepisování  Zrychleně Zrychleně 

Tabulka č. 49: Zrychlené odpisy – Tatra 4x, datum pořízení 7/2021 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 
2021 3 997 672 3 997 672 15 990 688 
2022 6 396 276 10 393 948 9 594 412 
2023 4 797 208 15 191 156 4 797 204 
2024 3 198 136 18 389 292 1 599 068 
2025 1 599 068 19 988 360 0 

Tabulka č. 50: Zrychlené odpisy – Tatra 4x, datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 
2022 3 997 672 3 997 672 15 990 688 
2023 6 396 276 10 393 948 9 594 412 
2024 4 797 208 15 191 156 4 797 204 
2025 3 198 136 18 389 292 1 599 068 
2026 1 599 068 19 988 360 0 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny souhrnné hodnoty jak rovnoměrných, 

tak i zrychlených odpisů za obě zdaňovací období, kdy v roce 2021 byly zakoupeny 

2 kusy stavebních bagrů a 4 kusy nákladní vozy Tatra a v roce 2022 ve stejném počtu. 

Celkový objem pořízeného majetku na rozšíření stávajícího vozového parku je tedy 

nákup 4 stavebních bagrů a 8 nákladních vozů Tatra. 

Tabulka č. 51: Rovnoměrné odpisy – bagr 2x, Tatra 4x datum pořízení 7/2021 a bagr 2x, Tatra 4x 

datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 
2021 3 484 096 3 484 096 28 189 500 
2022 10 531 474 14 015 570 49 331 622 
2023 14 094 756 28 110 326 35 236 866 
2024 14 094 756 42 205 082 21 142 110 
2025 14 094 744 56 299 826 7 047 366 
2026 7 047 366 63 347 192 0 

Tabulka č. 52: Zrychlené odpisy – bagr 2x, Tatra 4x datum pořízení 7/2021 a bagr 2x, Tatra 4x 

datum pořízení 7/2022 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Roční odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 
2021 6 334 720 6 334 720 25 338 876 
2022 16 470 272 22 804 992 40 542 200 
2023 17 737 216 40 542 208 22 804 984 
2024 12 669 438 53 211 646 10 135 546 
2025 7 601 660 60 813 306 2 533 886 
2026 2 533 886 63 347 192 0 

3.3.1.3 Daňově uznatelné náklady na úvěr 

V následujících tabulkách jsou vyčísleny daňově uznatelné náklady na úvěr u obou 

variant odpisování jak rovnoměrného, tak i zrychleného. Tabulky jsou sestaveny z již 

vypočítaných daňově uznatelných nákladů, a to z úroků z úvěru, odpisů a bankovních 

poplatků, které byly vyčísleny výše. 

Daňová úspora = (úroky + odpisy + poplatky) * sazba daně z příjmů 

3.3.1.4 Daňově uznatelné náklady při rovnoměrném odepisování – celkem 

V níže uvedené tabulce č. 53 jsou uvedeny daňově uznatelné náklady a daňová úspora 

úvěru při rovnoměrném odepisování pořizovaného majetku. 
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Tabulka č. 53: Daňově uznatelné náklady při rovnoměrném odepisování – celkem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Úroky Odpisy Poplatky 
Daňově 

uznatelné 

náklady 

Sazba 

daně (%) 
Daňová 

úspora 

2021 353 352 3 484 096 161 368 3 998 816 19 759 775 
2022 1 084 654 10 531 474 167 368 11 783 496 19 2 238 864 
2023 1 293 662 14 094 756 12 000 15 400 418 19 2 926 079 
2024 950 519 14 094 756 12 000 15 057 275 19 2 860 882 
2025 596 692 14 094 744 12 000 14 703 436 19 2 793 653 
2026 245 008 7 047 366 9 000 7 301 374 19 1 387 261 
2027 36 475 0 3 000 39 475 19 7 500 

Celkem 4 560 363 63 347 192 376 736 68 284 291  12 974 015 

3.3.1.5 Daňově uznatelné náklady při zrychleném odepisování – celkem 

Následující tabulka č. 54 zobrazuje daňově uznatelné náklady úvěru a daňovou úsporu 

při financování pořizovaného majetku formou úvěru za předpokladu zrychleného 

odepisování. 

Tabulka č. 54: Daňově uznatelné náklady při zrychleném odepisování – celkem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Úroky Odpisy Poplatky 
Daňově 

uznatelné 

náklady 

Sazba 

daně (%) 
Daňová 

úspora 

2021 353 352 6 334 720 161 368 6 849 440 19 1 301 394 
2022 1 084 654 16 470 272 167 368 17 722 294 19 3 367 236 
2023 1 293 662 17 737 216 12 000 19 042 878 19 3 618 147 
2024 950 519 12 669 438 12 000 13 631 957 19 2 590 072 
2025 596 692 7 601 660 12 000 8 210 352 19 1 559 967 
2026 245 008 2 533 886 9 000 2 787 894 19 529 700 
2027 36 475 0 3 000 39 475 19 7 500 

Celkem 4 560 363 63 347 192 376 736 68 284 291  12 974 015 

3.3.2 Kvantifikace výdajů spojených s financováním úvěrem  

Stejně jako i v případě leasingu je nutno i při čerpání úvěru na nákup hmotného majetku 

brát v úvahu faktor času. K tomuto zohlednění nám poslouží kvantifikace nákladů pro 

zjištění diskontovaných výdajů pomocí odúročitele. Diskontované výdaje na úvěr jsou 

vypočteny nejdříve pro rovnoměrné odpisování a poté pro odpisování zrychlené.  

Při financování nákupu majetku ve výši 63 347 192 Kč, bylo použito 10 % vlastních 

zdrojů, tj. 6.334 720 Kč a zbývající část bude financována z úvěru, a to ve výši 

57 012 472 Kč. Celková splátka úvěru včetně úroků činí 61 572 835 Kč, vlastní zdroje 
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6 334 720 Kč, celkem tedy 67 907 555 Kč. Při výpočtu kvantifikace byly započteny 

vlastní zdroje v roce 2021 u úvěru č. 1, ve výši 3 167 360 Kč ke splátce úvěru, která činí 

2 565 535 Kč, výsledná hodnota potom byla uvedena v níže uvedené tabulce, 

a to ve výši 5 732 895 Kč. Stejný postup byl zvolen pro zdaňovací období roku 2022 

u úvěru č. 2, to znamená, že ke splátce úvěru ve výši 2 565 535 Kč byly připočteny 

vlastní zdroje ve výši 10 % v částce 3 167 360 Kč, pro výpočet byla pro rok 2022 

dosazena celková částka 5 732 895 Kč. Oba postupy byly použity při výpočtu 

kvantifikace výdajů jak u rovnoměrného, tak i zrychleného odepisování majetku. 

Vzorec pro výpočet diskontovaných výdajů je následující. 

Odúročitel = 1 / (1+i)
n 

i – úroková sazba 

n – počet let úvěru 

Výdaje po zdanění = splátka úvěru – daňová úspora 

Diskontované výdaje = výdaje po zdanění * odúročitel 

3.3.2.1 Výdaje spojené s pořízením hmotného majetku prostřednictví úvěru – 

rovnoměrné odpisy 

Tabulka č. 55: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem při rovnoměrném odepisování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Úvěr 

číslo 

Splátka úvěru 

+ vlastní 

zdroje 

Daňová 

úspora 
Výdaje po 

zdanění 
Odúročitel 

Diskontov

ané výdaje 

2021 1 5 732 895 759 775 4 973 120 0,984994628 4 89 8496 

2022 
1 6 157 284 1 479 089 4 678 194 0,955655989 4 470 744 
2 5 732 895 759 775 4 973 120 0,984994628 4 898 496 

2023 
1 6 157 284 1 446 990 4 710 293 0,927191219 4 367 343 
2 6 157 284 1 479 089 4 678 194 0,955655989 4 470 744 

2024 
1 6 157 284 1 413 892 4 743 392 0,899574288 4 267 033 
2 6 157 284 1 446 990 4 710 293 0,927191219 4 367 343 

2025 
1 6 157 284 1 379 761 4 777 523 0,872779944 4 169 726 
2 6 157 284 1 413 892 4 743 392 0,899574288 4 267 033 

2026 
1 3 591 749 7 500 3 584 248 0,859683556 3 081 319 
2 6 157 284 1 379 761 4 777 523 0,872779944 4 169 726 

2027 2 3 591 749 7 500 3 584248 0,859683556 3 081 319 

Celkem  67 907 555 12 974 015 54 933 540  50 509 323 
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Z výše uvedené tabulky č. 55 diskontovaných výdajů na úvěr při rovnoměrném 

odepisování vyplývá, že celkový diskontovaný výdaj za období roku 2021 až roku 2027 

činí 50 509 323 Kč. 

3.3.2.2 Výdaje spojené s pořízením hmotného majetku prostřednictví úvěru – 

zrychlené odpisy 

Následně bude tento výpočet diskontovaných výdajů proveden i u úvěru na nákup bagrů 

a nákladních vozů Tatra při zrychleném odepisování. 

Tabulka č. 56: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem při zrychleném odepisování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Úvěr 

číslo 

Splátka úvěru 

+ vlastní 

zdroje 

Daňová 

úspora 
Výdaje po 

zdanění 
Odúročitel 

Diskontov

ané výdaje 

2021 1 5 732 895 1 301 394 4 431 501 0,984994628 4 365 005 

2022 
1 6 157 284 2 065 842 4 091 441 0,955655989 3 910 010 
2 5 732 895 1 301 394 4 431 501 0,984994628 4 365 005 

2023 
1 6 157 284 1 552 305 4 604 979 0,927191219 4 269 696 
2 6 157 284 2 065 842 4 091 441 0,955655989 3 910 010 

2024 
1 6 157 284 1 037 767 5 119 516 0,899574288 4 605 385 
2 6 157 284 1 552 305 4 604 979 0,927191219 4 269 696 

2025 
1 6 157 284 522 200 5 635 084 0,872779944 4 918 188 
2 6 157 284 1 037 767 5 119 516 0,899574288 4 605 385 

2026 
1 3 591 749 7 500 3 584 248 0,859683556 3 081 319 
2 6 157 284 522 200 5 635 084 0,872779944 4 918 188 

2027 2 3 591 749 7 500 3 584 248 0,859683556 3 081 319 

Celkem  67 907 555 12 974 015 54 933 540  50 299 208 

Výše uvedené hodnoty v tabulce č. 56 ukazují, že při zrychleném odepisování činí 

celková hodnota diskontovaných výdajů na úvěr 50 299 208 Kč. 

3.4 Porovnání financování leasingem a bankovním úvěrem 

V této části budou porovnány výše vypočtené hodnoty na financování nákupu hmotného 

majetku, a to u pořízení čtyř bagrů a osmi nákladních vozů Tatra, pro společnost EVT 

prostřednictvím finančního leasingu oproti financování bankovním úvěrem. 

Aby bylo možné srovnávat porovnatelné, byla u finančního leasingu použita první 

zvýšená splátka, tedy akontace ve výši 10 % pořizovaného majetku a u pořízení 

prostřednictvím bankovního úvěru potom úhrada ve výši 10 % z vlastních zdrojů 
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a zbývající část finančních prostředků čerpáním úvěru. V obou případech byla použita 

úroková sazba ve výši 3,07 %. 

K vlastnímu porovnání dojde ze čtyř hledisek, a to nejdříve u finančního toku, tedy ceny 

pořízení, následně daňové úspory, dále potom celkových výdajů a v neposlední řadě 

zohlednění výdajů v čase. U každé z variant bude uveden postup výpočtu jednotlivých 

výsledných hodnot, 

které budou následně vyhodnoceny. Vstupní hodnoty pro porovnání jednotlivých 

variant budou brány z výše uvedených výpočtů v návrhové části.  

3.4.1.1 postup výpočtu č. 1 – cena pořízení (finanční tok): 

leasing = daňově uznatelné splátky = 67 907 558 

úvěr = (10 % vlastních zdrojů + úroky + jistina + poplatky z BÚ) = 6 334 720 + 4 560 

363 + 57 012 472 + 376 736= 68 284 291   

Celkové splátky finančního leasingu jsou 67 907 558 Kč, ve srovnání s celkovými 

splátkami bankovního úvěru, které jsou vyčísleny na částku 68 284 291 Kč, je zřejmé, 

že je výhodnější o 376 733 Kč investiční nákup zajišťovat formou leasingu.  

3.4.1.2 postup výpočtu č. 2 – daňová úspora: 

leasing = daňové uznatelné splátky = náklady z toho 19 % daň z příjmů = 67 907 558 

z toho 19 % daň = 12 902 432  

úvěr = úroky + poplatky + odpisy = náklady z toho 19 % daň z příjmů = (4 560 363 + 

376 736 + 63 347 192) = 68 284 291 z toho 19 % daň = 12 974 015  

Při porovnání celkové daňové úspory, jejíž hodnota při leasingovém financování činí 

12 902 432 Kč, a u bankovního úvěru je tato úspora 12 974 015 Kč, se chová bankovní 

úvěr jako výhodnější variantou a to o 71 583 Kč. 

3.4.1.3 postup výpočtu č. 3 – celkové náklady: 

leasing = leasingové splátky – daňová úspora = 67 907 558 - 12 902 432 = 55 005 126  

úvěr = (10 % vlastních zdrojů + splátky) - daňová úspora = (6 334 720 + 61 572 835) - 

12 974 015 = 54 933 540  
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Z hlediska celkových výdajů po zdanění dosahuje lepší hodnoty opět úvěr. Leasingové 

výdaje po zdanění činí 55 005 126 Kč, zatím co výdaje po zdanění u bankovního úvěru 

dosáhly částky 54 933 540 Kč. Z tohoto výsledku je zřejmé, že financování bankovním 

úvěrem je výhodnější o 71 586 Kč. 

3.4.1.4 postup výpočtu č. 4 – diskontované výdaje: 

leasing = dle tabulky č. 31 

úvěr = dle tabulky č. 55 při rovnoměrném odepisování, dle tabulky č. 56 při zrychleném 

odpisování 

Při stanovení rozdílu na základě porovnání celkových diskontovaných výdajů při 

financování leasingem činí tyto výdaje 50 797 818 Kč. V porovnání s pořízením 

prostřednictví bankovního úvěru, byla možnost porovnat pořízení hmotného majetku při 

rovnoměrném odpisování, tyto výdaje činí 50 509 323 Kč a při zrychleném odepisování 

vykazují hodnotu ve výši 50 299 208 Kč. Z toho vyplývá, že v tomto případě 

je výhodnější variantou financování bankovním úvěrem při uplatnění zrychleného 

odepisování majetku, kde rozdíl vykazuje částku 498 610 Kč ve prospěch úvěru. 

Tento rozdíl je ovlivněn zvolenou metodou porovnání, tedy výdaji v čase. U finančního 

leasingu je v daňově uznatelných nákladech v prvním roce zahrnuto pouze šest 

měsíčních splátek, jelikož k pořízení majetku došlo v měsíci červenci roku 2021 

a následně v červenci roku 2022. O proti tomu při pořízení formou úvěru, ve stejných 

obdobích, jsou za daňově uznatelné náklady uplatněny zrychlené odpisy, které jsou 

v prvních letech mnohonásobně vyšší než daňově uznatelné měsíční splátky leasingu. 

Porovnání vlivu finančního leasingu a úvěru na finanční tok peněžních prostředků 

(Cash flow) 

Na základě vypočteného Cash flow v letech 2021 – 2023 v tabulce č. XVI. pro 

financování leasingem je zřejmé, že dojde ke snížení vlastních finančních prostředků, 

což má vliv na snížení aktiv, ovšem bez dopadu na výši cizích zdrojů.  Oproti úvěru, 

dle přiložené tabulky č. XV., kdy dojde k navýšení cizích zdrojů vlivem čerpání úvěru. 
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3.5 Zhodnocení vlastních návrhů a doporučení 

Z výše uvedeného porovnání financování pořízení nových bagrů a nákladních vozů pro 

obnovu stávajícího vozového parku pro společnost EVT jsem dospěl k názoru, 

na základě podložených výsledků, že vzhledem k výši finančních výdajů je varianta 

finančního leasingu oproti financování z úvěru o 376 333 Kč výhodnější. Z výpočtu 

daňové úspory plyne výhodnost úvěru o 71 583 Kč. Celkové náklady na pořízení 

majetku byly u úvěru o 71 586 Kč výhodnější než u varianty leasingu. Také u porovnání 

v čase pomocí výpočtu diskontovaných výdajů, při zrychleném odpisování majetku, 

vykazuje varianta úvěru lepší hodnotu o 498 610 Kč. 

V případě využití pořízení majetku prostřednictvím finančního leasingu, dojde ke 

snížení vlastních zdrojů ovšem bez vlivu na změny cizích zdrojů. Celková zadluženost 

společnosti se zvýší oproti roku 2020 z 61,46 % na 62,07 %. Cizí zdroje by byly 

navýšeny pouze v případě financování prostřednictvím úvěru. Úvěr by zvýšil celkovou 

zadluženost o 3,9 % tedy na 65,36 %. 

V případě financování prostřednictvím finančního leasingu, který je dostupnější formou 

pořízení, je oproti úvěru nevýhodou, že by společnost EVT nebyla okamžitým 

vlastníkem pořizovaného majetku a nemohla tak uplatňovat odpisy.  Vlastníkem takto 

pronajatého majetku formou leasingu, který je založen na pravidelných měsíčních 

splátkách s následným odkupem se stane společnost EVT až po uplynutí pěti let 

s možností odkupu za předem stanovenou zůstatkovou hodnotu, která bývá zpravidla 

ve výši 0,02 % z pořizovací ceny. Při neschopnosti hradit své smluvní závazky ve formě 

měsíčních leasingových splátek dojde ze strany leasingové společnosti k odebrání takto 

pronajatého majetku bez jakékoli náhrady. 

Při financování úvěrem je hlavní výhodou skutečnost, že by společnost EVT byla 

vlastníkem pořizovaného majetku, s možností tento majetek odepisovat. V případě, 

že by došlo k neschopnosti splácení jistiny a úroků z úvěru mohla by společnost takto 

pořízený majetek prodat a vyřešit tak svoji dočasnou nesolventnost.  

Aby bylo možné porovnat oba způsoby pořízení byla stanovena úroková sazba u úvěru 

ve výši 3,07 % jako u pořízení formou leasingu. V rámci dlouhodobé spolupráce 

s bankou Česká spořitelna, a. s., by společnost mohla vyjednat výhodnější podmínky 

pro získání úvěru vzhledem k dobrým finančním výsledkům z posledních dvou let 



103 

a plánovaného zisku z budoucích zakázek. Dobré finanční výsledky přispívají k vyšší 

bonitě společnosti posuzované bankou. Případným snížením úrokové sazby a poplatků 

za poskytnutí úvěrů by mohlo dojít k větší úspoře výdajů na úvěr. 

Důvodem, proč doporučuji variantu financování prostřednictvím úvěru, který je na 

základě mých vypočtených hodnot výhodnější, je také skutečnost, že společnost EVT 

je silnou kapitálovou společností na trhu a co do výsledků své podnikatelské činnosti je 

tak schopna dostát svých závazků vůči úvěrové bance z vlastních finančních zdrojů a 

využít tak mnou navrhovanou variantu pořízení majetku formou úvěru. 
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ZÁVĚR 

Rozhodování o investicích v rámci podnikatelské činnosti je velice důležitou součástí 

úspěšné podnikatelské činnosti i vzhledem k zajištění konkurenceschopnosti na trhu. 

V rámci optimalizace financování se posuzuje daný přínos investice do podniku jak 

z pohledu finančního a daňového, tak i z hlediska toho, ze kterých zdrojů bude investice 

hrazena.  

Hlavním cílem diplomové práce byla optimalizace financování vybrané společnosti 

vzhledem k záměru investice do obnovy vozového parku společnosti. Na základě 

konzultace a požadavků společnosti byly porovnány možné varianty financování, které 

vycházely z provedené finanční analýzy podniku.  

Na úvod práce byly vysvětleny teoretické pojmy týkající se finanční a investiční 

činnosti. Následně byly uvedeny možné zdroje financování společnosti, a to externí 

a interní zdroje. Podrobněji byly popsány externí zdroje financování, konkrétně 

bankovní úvěr a finanční leasing s jejich následným porovnáním. Dále byly uvedeny 

pojmy z oblasti finanční analýzy, která zahrnovala analýzu stavových, tokových, 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Jako navazující byla provedena analýza soustav 

ukazatelů.  

V druhé části diplomové práce byla nejprve představena vybraná společnost 

EVT Stavby s. r. o. z hlediska podnikatelské činnosti a organizační struktuře. Dále byla 

provedena finanční analýza společnosti, nejdříve horizontální a vertikální analýza rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty, dále analýza rozdílových ukazatelů a poměrových ukazatelů. 

V rámci konečného zjištění finančního zdraví podniku byla provedena analýza pomocí 

bankrotních modelů. Zjištěné výsledky poměrových ukazatelů byly následně porovnány 

s výsledky dvou vybraných konkurenčních společností v rámci odvětví, a to konkrétně 

POHL CZ, a. s. a VHS Stavby a. s..  

V návrhové části byly představeny pořizované bagry a nákladní vozy a následně jsem se 

ve své práci věnoval nejvýhodnější variantě pořízení tohoto majetku.   

Financování leasingem dosáhlo lepší hodnoty pouze v oblasti finančních výdajů, 

kdy převýšilo tuto hodnotu oproti pořízení prostřednictví úvěru o 376 333 Kč.  

Ovšem celkové vynaložené náklady na úvěr jsou o 71 586 Kč nižší než u finančního 

leasingu a také daňová úspora je o 71 583 Kč výhodnější u pořízení formou úvěru. 
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Také s přihlédnutím k lepším výsledkům při stanovení diskontovaných výdajů, které 

jsou o 498 610 Kč výhodnější, jsem dospěl k závěru na základě vlastních návrhů, 

že nejvýhodnější variantou je pořízení formou úvěru, kterou společnosti EVT 

doporučuji. Vzhledem k vypočtení a stanovení nejoptimálnější varianty financování 

pořizované investice dojde k finanční úspoře při variantě pořízení prostřednictvím úvěru 

a tím bude dosaženo splnění hlavního cíle práce. 

Jsem přesvědčen, že na základě mé diplomové práce, budou tyto podložené výsledky 

a návrhy přínosem pro společnost EVT, při vlastním rozhodování a volbě nejlepšího 

způsobu financování pořizovaného majetku. 
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