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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je návrh projektu a vymezení jednotlivých způsobů 

financování stavebního stroje pro vybranou společnost. Práce obsahuje porovnání 

a zhodnocení všech dostupných možností se zaměřením na leasingové a úvěrové 

financování dle poskytnutých nabídek od konkrétních bankovních a leasingových 

společností. Podstatou práce je tedy nalezení a doporučení společnosti nejvýhodnější 

variantu způsobu financování této konkrétní investice. 

 

Klíčová slova 

Financování, investice, vlastní zdroje, bankovní úvěr, finanční leasing, dotace 

 

Abstract 

The topic of the bachelor's thesis is the project proposal and the definition of individual 

methods of financing construction machinery for a selected company. The thesis 

contains a comparison and evaluation of all available options with a focus on leasing 

and loan financing according to the offers provided by specific banking and leasing 

companies. The merit of this thesis is to find and recommend for a company the most 

advantageous variant of how to finance this particular investment. 
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Financing, investment, own financial resources, bank loan, financial leasing, allocation 
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ÚVOD 

Financování podnikatelských aktivit tvoří nedílnou součást každého úspěšného 

podnikání, kam se řadí široká škála činností, které při této aktivitě musí podnik brát 

na vědomí. Kdo se jednou rozhodne začít podnikat, ten by měl disponovat takovou 

finanční gramotností, aby dokázal provádět natolik efektivní a výhodná finanční 

rozhodnutí, která budou pro jeho podnikání přínosná, budou přispívat k dosažení cílů 

a budovat tak silný, konkurenceschopný podnik. Proto nejen při financování musí 

podnik každé své rozhodnutí pečlivě zvážit, a to se všemi jeho klady i zápory. 

Hlavním cílem každého podniku je bezesporu dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty, 

výnosnost kapitálu ale také finanční stabilita dlouhodobějšího charakteru. Aby podnik 

vykazoval finanční stabilitu, je třeba brát v potaz několik faktorů, které ji ovlivňují. 

Velice důležitý je optimální poměr vlastního a cizího kapitálu, optimální struktura aktiv 

a v neposlední řadě i volba nejvhodnějšího a nejefektivnějšího způsobu financování 

investice, kterému se podrobněji věnuje právě tato bakalářská práce. 

Pro každý podnik může optimální způsob financování představovat odlišný  

zdroj, ze kterého danou investici zafinancovat. Vždy záleží na konkrétním typu 

podniku, jeho aktuální finanční situaci, objemu volných finančních prostředků a taktéž 

typu investice, o kterou se jedná a kterou chce realizovat. Z nejvíce známých  

a využívaných to pro podnik může být např. samofinancování, financování úvěrem, 

leasingové financování či jejich kombinace. 

Nejvhodnější možný způsob financování často pro velkou většinu podnikatelů 

představuje financování vlastními zdroji podniku, ovšem tento způsob nelze využít 

vždy, a to z většinou z jasného důvodu momentálního nedostatku volných peněžních 

prostředků na financování dané investice. Tato práce se proto zaměří na vymezení 

různých forem financování majetku se zaměřením převážně na externí zdroje 

financování, kterými se bude zabývat praktická část práce.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této práce je navržení optimálního způsobu financování investice 

dlouhodobého charakteru, konkrétně koupě nového stroje pro společnost Sandwaste 

Investment s. r. o., působící ve stavebnictví. Dílčí cíle zahrnují představení jednotlivých 

možností zdrojů financování majetku, které se společnosti pro tuto investici nabízejí  

a jejich následné srovnání a vyhodnocení. 

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická východiska práce 

budou zpracována především z odborné knižní literatury týkající se daného tématu, ale 

využity budou také ověřené odborné články a publikace dostupné na internetu. Veškeré 

tyto informace a poznatky jsou důležité pro následné vypracování praktické části, kde 

na základě získaných odborných teoretických informací budou tyto znalosti aplikovány 

do praxe.  

V druhé části práce bude podrobně představena vybraná společnost. Bude popsán 

předmět jejího podnikání, organizační struktura, cíle společnosti apod. Pro získání 

potřebných údajů a informací k následnému zpracování navrženého projektu budou také 

provedeny vhodné analýzy, konkrétně PEST analýza, SWOT analýza a také analýza 

poměrových ukazatelů, jejichž výsledky budou směrodatné pro vypracování vlastních 

návrhů řešení. 

V poslední části bude navržen projekt týkající se investice do dlouhodobého majetku 

s následným navržením optimálního způsobu financování na základě získaných údajů 

od jednotlivých bankovních a leasingových společností. Zahrnuto bude také financování 

z vlastních zdrojů podniku a formou využití dotací. V závěru bude provedeno celkové 

vyhodnocení, která z možností financování je pro podnik ze všech ohledů 

nejvýhodnější. 

Jelikož podnik v blízké budoucnosti opravdu tuto investici plánuje uskutečnit, bylo 

zvoleno právě toto téma bakalářské práce na vypracování podrobného návrhu projektu 

investice konkrétního typu dlouhodobého majetku se všemi dostupnými možnostmi 

financování, který bude následně společnosti předložen a bude tak přínosem pro 

možnou realizaci této podnikatelské aktivity. 

 



12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou vymezeny základní teoretické pojmy týkající se tématu bakalářské 

práce financování podnikatelských aktivit. Jedná se o základní definice spjaté 

s podnikáním a financemi, vymezení pojmu dlouhodobý majetek a jednotlivých typů 

zdrojů financování tohoto majetku i definice analýz. 

1.1 Financování 

„Získání (obstarání) finančních zdrojů, obecněji kapitálu ve všech jeho formách, 

a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku 

označujeme jako financování.“ [1, s. 331] 

Ke vzniku podniku je v první fázi zapotřebí kvalitní podnikatelský záměr, od kterého 

se bude odvíjet následný rozvoj tohoto podniku. Poté už přichází na řadu potřeba získat 

určité finanční zdroje na celkový provoz a chod podniku. Tyto zdroje jsou převážně 

vlastní, jelikož získat potřebné investory, které by začínající podnikatel přesvědčil 

o kvalitě jeho záměru, který by měli finančně podpořit, není často jednoduché [1]. 

Hlavní cíle financování tvoří růst tržní hodnoty podniku, průběžná platební schopnost 

podniku a průběžná likvidita podniku. Veškeré činnosti spjaté s financováním má 

na starosti u malých podniků majitel, hospodář nebo pokladník. Co se týče větších 

podniků, o finance se stará hlavní účetní a u těch největších pak finanční ředitel s celým 

štábem finančních manažerů [2]. 

S financováním úzce souvisejí dva faktory: 

• faktor času – rozhodnutí, které uděláme dnes, ovlivní budoucí tok peněz, 

takzvané budoucí cashflow, 

• faktor rizika – spočívá ve výběru jedné z možných variant, jejíž výsledky 

nejsou stoprocentně jisté. Větší riziko nám přináší obvykle větší zisk, menší 

riziko zisk menší [2]. 

Existuje několik druhů financování, které se člení z několika hledisek. 
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Dle pravidelnosti financování se dělí na: 

• financování běžné – tento druh financování zahrnuje běžné vynakládání peněz 

na chod podniku (nákup materiálu, paliva, energie, na výplatu mez a platů, 

placení nájemného apod.), 

• financování mimořádné – financování, které souvisí s činnostmi při zakládání 

podniku, rozšiřování podniku a také při jeho spojování, sanaci, likvidaci 

či financování projektů tzv. projektové financování [1]. 

Dle původů finančních prostředků se dělí na: 

• financování s využitím vlastního kapitálu (emisí akcií, peněžními a věcnými 

vklady majitelů), 

• financování s využitím cizího kapitálu (bankovním úvěrem, obligacemi, 

zálohami odběratelů), 

• samofinancování (financování ziskem, odpisy, popř. dalšími vnitřními zdroji 

např. financováním z rezerv, tzv. financování v širším pojetí, v užším pojetí 

zahrnuje jen financování ze zisku) [2]. 

1.2 Podnikové finance 

Peněžní vztahy, tvorba a také užití peněžních fondů podniku představují podnikové 

finance. Podnik produkuje zboží a služby za které jejich prodejem dosahuje tržeb, čímž 

dále vytváří fondy. Tržby podniku ale nejsou konečnými, musí se dále rozdělit, a to 

především na mzdy pro zaměstnance, nákup surovin potřebných k výrobě, odpisy, 

zaplacení úroků, pojistného atd. [3]. 

Pokud jsou tržby vyšší než celkové náklady, které musel podnik vynaložit, pak dosahuje 

zisku, který je dále rozdělován nejdříve ve formě daní, dále do zákonných fondů, 

na odměny zaměstnancům, navýšení základního kapitálu podniku ale také na finanční 

investice, reinvestice, zvýšení majetku vlastníků apod. [3]. 

Základní metodou podnikových financí je tzv. explicitní nenávratná metoda 

financování. Spočívá ve vkladu kapitálu do podnikání a dále jeho přerozdělováním, kdy 

v tomto bodě už není jistá návratnost tohoto kapitálu, ale každý podnik samozřejmě 

usiluje o co nejlepší zhodnocení [3]. 
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Nerovnoměrnost koloběhu finančních prostředků je velice typickým znakem 

podnikových financí. V jakémkoli okamžiku se totiž podnik nachází ve fázi, kdy má 

přebytek finančních prostředků nebo naopak ve fázi kdy jich má nedostatek, vždy je zde 

tedy určitá nerovnoměrnost. Tato nerovnoměrnost úzce souvisí s bankou a jejími 

službami. Ve fázi přebytku finančních prostředků je podnik může dále zhodnocovat, 

při nedostatku naopak řešit poskytnutí bankovního úvěru [3]. 

Podnikové finance souvisejí s financemi veřejnými, kdy podnik vytváří své fondy 

neboli zisky, které dále slouží jako zdroj pro tvorbu fondů veřejných financí, tedy 

veřejných rozpočtů. Stát také může čerpat peněžní prostředky do veřejných rozpočtů 

formou daní z mezd a podniku je umožněno čerpat finanční prostředky v podobě 

různých druhů dotací [3]. 

1.3 Finanční rozhodování podniku 

Hlavním a tím nejdůležitějším cílem je jistě pro každý soukromý podnik dosáhnout 

zisku. Mimo zisku má podnik samozřejmě i další cíle na které se soustředí a kterých 

chce taktéž dosáhnout. Může se jednat například o dosažení nebo udržení určitého 

podílu na trhu, dosažení určité velikosti tržeb, udržení se na trhu nebo určitý 

marketingový cíl, a tím uspokojit své zákazníky [3]. 

Finanční rozhodování chápeme jako proces výběru optimální varianty získávání peněz 

podnikového kapitálu a jejich užití z hlediska základních finančních cílů podnikání. 

Základní problém, kterým se podnik musí zabývat je vztah mezi potřebami a finančními 

zdroji podniku. Při zakládání podniku se musí podnikatel co nejvíce snažit najít tu 

nejlepší činnost, kterou by zaplnil tzv. mezeru na trhu, která se zde momentálně nachází 

Při finančním rozhodování je důležité brát zřetel na zákonem stanovené platby a daně 

a stejně tak aktuální vývoj situace na finančním trhu [3, 4]. 

Hlavní fáze finančního rozhodování podniku jsou: 

• vymezení finančního problému a určení finančních cílů podniku, 

• analýza informací a podkladů pro rozhodování, 

• stanovení různých variant řešení, 

• určení kritérií k výběru optimální varianty a hodnocení variant dle kritérií, 

• určení nejvýhodnější varianty, 
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• realizace vybrané varianty a její ověření z hlediska zadaného cíle či více cílů [4]. 

Kapitálové plánování a dlouhodobé financování je spjato s investičním rozhodováním, 

které se zabývá následujícím: 

• plánováním kapitálových výdajů a peněžních příjmů z investiční akce, 

• finančními kritérii výběru investičních projektů, 

• zohledňováním rizika v kapitálovém plánování a investičním rozhodování, 

• dlouhodobým financováním investiční činnosti podniku [4]. 

Činností investičního rozhodování je především příprava projektů a následně výběr 

vhodného projektu. Důležitou roli zde hraje faktor času a rizika, a to z důvodu, že 

se jedná o kapitálově velmi náročné operace, které přesahují dobu jednoho roku. Tyto 

investice v dlouhodobějším horizontu ovlivňují platební schopnost podniku a také jeho 

zisk a ziskovost [4, 5]. 

1.4 Majetek a finanční zdroje podniku 

Stanovené cíle mohou být většího či menšího charakteru a tomu pak také odpovídá 

doba, za kterou jich podnik může dosáhnout. Proto jedním z faktorů, který je důležitý 

k jejich dosažení je majetek podniku, kdy každá jeho složka je financována určitým 

finančním zdrojem [6]. 

Majetek podniku a jeho jednotlivé složky nazýváme aktiva. Aktiva by měla být 

co nejlépe efektivně využívána a zhodnocována takovým způsobem, aby podnik 

dosahoval zisku. Majetek podniku můžeme rozdělit dle jeho likvidnosti, a to na 

dlouhodobý majetek a oběžný (krátkodobý) majetek. Za majetek podniku považujeme 

také položky tzv. přechodných aktiv, kam řadíme náklady příštích období a příjmy 

příštích období [6]. 

1.4.1 Dlouhodobý majetek 

Hlavním a základním znakem pro dlouhodobý majetek je jeho doba, po kterou je tento 

majetek využíván. Tato doba činí období delší než jeden rok a zároveň také majetek 

není zpravidla pořizován za účelem dalšího prodeje [6]. 
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Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rozhoduje o zařazení jednotlivých 

položek do příslušných kategorií dlouhodobého majetku jejich vstupní cena a doba 

„provozně-technické funkce“ [7, s. 69]. 

Charakteristickými rysy pro tento typ majetku jsou:  

• stálost (neměnnost věcné podoby a podstaty), 

• dlouhodobost (doba požívání či vlastnění je delší než jeden rok), 

• postupná spotřeba či opotřebování (majetek postupně přenáší svou hodnotu 

do nákladů ve formě odpisů), 

• limit ceny (výše ocenění je stanovena účetní jednotkou) [7]. 

Dlouhodobý majetek se dále dělí na dlouhodobý majetek hmotný (hmotná aktiva), 

dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotná aktiva) a dlouhodobý finanční majetek 

(finanční aktiva). V průmyslových podnicích tvoří tento majetek podstatu majetkové 

struktury [7]. 

1.4.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Jak už bylo řečeno, tento majetek spadá do aktiv, přesněji do dlouhodobého majetku. 

Kromě pozemků, uměleckých děl a jiného neodepisovaného majetku, se postupně 

opotřebovává a znehodnocuje [7]. 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek se řadí: 

• movitý majetek (např. stroje, vybavení, dopravní prostředky), 

• nemovitý majetek (pozemky, budovy, stavby), 

• pěstitelské celky trvalých porostů, jejichž doba plodnosti je delší než tři roky 

(např. ovocné sady, vinice, chmelnice), 

• zvířata základního stáda a tažná zvířata, za něž je možné považovat plemenná 

zvířata (např. kategorie skotu, koní, ovcí, prasat) [7]. 

1.4.3 Financování dlouhodobého hmotného majetku 

Základní myšlenka podnikového řízení spočívá ve vztahu, kdy by dlouhodobý majetek 

měl být financován dlouhodobými zdroji, a naopak krátkodobý majetek zdroji 

krátkodobými. Pokud by dlouhodobý majetek nebyl kryt dlouhodobými zdroji, mohl 



17 

by se podnikatel dostat do finanční tísně a způsobit tak svému podniku nemalé finanční 

problémy [7, 8]. 

V rámci financování dlouhodobého majetku se nezahrnuje pouze majetek hmotný, 

nehmotný a finanční ale patří sem opravdu veškerý majetek s dlouhodobým 

charakterem. Jedná se tak i o dlouhodobou výši oběžného majetku tedy dlouhodobé 

pohledávky, průměrnou výši pohledávek z obchodního styku, zásoby s nízkou 

obrátkovostí, předzásobení apod. [7]. 

Jestliže od hodnoty dlouhodobých zdrojů odečteme hodnotu stálých aktiv, získáme 

hodnotu čistého pracovního kapitálu (net working capital). Pokud ale určujeme hodnotu 

čistého pracovního kapitálu z dlouhodobého majetku, jeho hodnotu určíme jako 

rozdíl oběžného majetku a krátkodobých závazků. Způsob financování může být 

tzv. vyvážený a to tehdy, jestliže jsou dlouhodobé zdroje ve výši dlouhodobého 

majetku, tedy životnost aktiv je v souladu s životností pasiv tedy s jejich splatností [7]. 

Investici do stálých aktiv podniku můžeme chápat jako „cílevědomou kapitalizaci 

finančního výdaje, realizovanou prostřednictvím konkrétního aktiva případně souboru 

aktiv, která přinášejí zhodnocení vložených prostředků, a to v delším časovém období“ 

[7, s. 69]. 

Rozlišujeme hmotné a nehmotné investice, které obnovují, rozšiřují nebo vytvářejí 

a zajišťují výrobní kapacitu podniků. Může to být například výstavba budov, nákup 

pozemků, strojů, know-how, softwaru apod. Naopak investice finanční jsou 

uskutečňovány prostřednictvím finančního trhu (např. nákup cenných papírů) [7]. 

Jestliže investice nebude dostatečná, bude se jednat o tzv. podinvestování a podnik tak 

snadno přijde o jeho ziskové příležitosti. Naopak v případě přeinvestování dojde 

k neefektivní vázanosti kapitálu podniku. Hlavním cílem investiční činnosti je 

zabezpečit určitou výši finančních zdrojů pro efektivní investování, a to samozřejmě 

s co nejnižšími náklady [7]. 

 

 



18 

1.5 Zdroje financování majetku 

Na zdroje financování můžeme nahlížet z několika hledisek: 

Obrázek č. 1: Členění zdrojů financování 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [1, 9]) 

Základním zdrojem financování podnikání jsou vlastní zdroje (nejčastěji úspory), které 

podnikatel vkládá do podnikání. Těmito zdroji dává podnikatel najevo, že má 

jeho nápad potenciál, za kterým si stojí a věří v jeho úspěch. Je velice důležité, aby 

do podnikání nejprve podnikatel vložil své vlastní zdroje, jelikož teprve poté může 

očekávat, že ho v realizaci podpoří i jiné osoby, které podnikatele osobně neznají, 

a to například formou půjčky nebo vkladu [1]. 

Na vlastní zdroje (vlastní kapitál) financování se díváme z hlediska vlastnictví a řadí 

se sem, jak už bylo řečeno vklad podnikatele, dále dary a dotace, vklad profesionálních 

investorů a emise akcií. Hlavní výhodou vlastního kapitálu je, že není třeba splácet 

a představuje tak bezpečný zdroj financování investic [1, 9]. 

Charakter vlastních zdrojů mají i interně vytvořené zdroje financování kam řadíme 

nerozdělený zisk minulých let, zisk běžného období, fondy tvořené ze zisku, odpisy 

a rezervy. Interní zdroje využíváme tehdy, jestliže se jedná již o existující společnost. 

[1, 9]. 

Dalším druhem financování, na které se nahlíží z hlediska vlastnictví, jsou cizí zdroje 

(cizí kapitál). Jejich poskytovatelé jsou v pozici věřitelů a kapitál, který je získán, je 

v podobě dluhu. Tento druh tak představuje značně rizikovější způsob financování 

oproti financování z vlastních zdrojů. Tyto zdroje financování mají charakter externích 

zdrojů, podnik s nimi tedy může disponovat po omezenou dobu, která je předem 

sjednána. Externí zdroje využije nejvíce podnik nově vznikající, ale není to pravidlem 

[1, 9]. 
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Do cizích zdrojů financování se řadí bankovní úvěry, obchodní úvěry, dluhopisy, 

finanční a provozní leasing, faktoring, forfaiting a taktéž i formy hybridního 

(smíšeného) financování, ve kterém je poskytovatel kapitálu v pozici věřitele [10]. 

Z hlediska splatnosti lze zdroje financování rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Zde 

existuje logické vymezení a to, že krátkodobé zdroje jsou krátkodobými tehdy, kdy je 

jejich doba splatnosti do jednoho roku nebo méně. a jde tedy o financování majetku 

podniku ze zdrojů krátkodobých. Oproti tomu dlouhodobé zdroje mají dobu splatnosti 

delší než jeden rok a jsou financovány zdroji dlouhodobými [7]. 

V konečném důsledku ze všech těchto zdrojů mají v naší ekonomice největší váhu 

a jsou tedy i nejvyužívanějšími dlouhodobé úvěry, případně dluhopisy a finanční 

leasing. Financování formou emisí akcií u akciových společností je jeden 

z nejrozšířenějších způsobů financování v zemích s vyspělou tržní ekonomikou [11]. 

1.6 Interní zdroje financování 

Na finanční zdroje podniku můžeme nahlížet jak z užšího, tak i širšího pojetí. Hlavní 

rozdíl spočívá v tom, jak jsou chápány právě interní zdroje financování. V užším pojetí 

je do interních zdrojů zahrnován zisk, širší pojetí znamená celkové inkasované tržby 

podniku [3].  

Interní zdroje financování jsou pro podnik velice výhodné, jelikož nezvyšují počet 

společníků ani věřitelů firmy a nezvyšují finanční riziko. Tyto zdroje jsou ale dražší než 

zdroje externí. Jestliže podnik financuje své aktivity z interních zdrojů, jedná 

se o zdroje vyprodukované uvnitř podniku svou vlastní činností. 

Jedná se tak o tzv. samofinancování kam, jak už bylo zmíněno se řadí: 

• odpisy, 

• nerozdělený zisk, 

• dlouhodobé rezervy a rezervní fondy [12]. 

Mimo tyto uvedené hlavní interní zdroje financování může podnik získat také další 

zdroje, a to například prodejem nepeněžních částí majetku (dlouhodobého majetku 

i oběžných aktiv) [13]. 



20 

1.6.1 Odpisy 

Odpisy představují peněžní vyjádření postupného opotřebení majetku, a to jak 

hmotného i nehmotného. Jde o část ceny majetku, která se v průběhu jeho životnosti 

zahrnuje do provozních nákladů. Většina manažerů odpisy považuje za velmi 

významný zdroj financování podnikových potřeb. Jsou přirozeným a zároveň stabilním 

zdrojem financování. V účetnictví odpisy představují nepeněžní náklad, který není 

výdajem a ve financích tvoří součást interně generovaných finančních zdrojů podniku 

[9, 12]. 

Odpisy spolu se ziskem tvoří rozhodující zdroj k financování, a to při použití zisku 

po zdanění a výplatě dividend k rozšíření investičního majetku nebo odpisů k obnově 

současného investičního majetku podniku, a to v bezinflačním prostředí [14]. 

Dlouhodobý majetek je v podniku po delší časové období, a to až několik let, proto 

se nezahrnuje do provozních nákladů celý najednou ale postupně, v jednotlivých letech 

životnosti. Právě toto postupné rozvrhování pořizovací ceny dlouhodobého majetku 

do nákladů na činnost podniku provádíme pomocí odpisů. S odpisy úzce souvisí pojem 

oprávky, který je třeba odlišit. Oprávky představují souhrn provedených odpisů 

k danému okamžiku. Jestliže se od pořizovací ceny majetku odečtou oprávky, výsledná 

hodnota představuje cenu zůstatkovou [9]. 

Odpisy vyjadřují nejen míru opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku ale slouží také podniku při jeho finančním hospodaření, a to v několika 

směrech. Jako složka provozních nákladů ovlivňují výši vykazovaného hospodářského 

výsledku a tím i základ daně ze zisku a rentabilitu podnikání. Do doby obnovy 

dlouhodobého majetku vystupují jako volný finanční zdroj, použitelný k jakémukoliv 

účelu [9]. 

Na rozdíl od zisku jsou odpisy relativně stabilní zdroj financování z důvodu, že nejsou 

ovlivněny tak velkým množstvím proměnlivých faktorů jako zisk a také protože je má 

podnik k dispozici i v případech, kdy nevytvořil žádný zisk a tržby pokrývají pouze 

úroveň nákladů [9]. 

Pojem reprodukční efekt odpisů vychází z myšlenky, kdy odpisy vznikají během 

jednotlivých let životnosti majetku, oproti tomu majetek je obnoven až po skončení své 
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životnosti. Díky tomu vznikají tzv. dočasně volné odpisy, které podnik může využít 

k financování rozšíření svého majetku [15]. 

Finanční účinek odpisů spočívá v procesu snížení míry investic. Zúčtovávané odpisové 

částky jsou součástí výrobních nákladů produkovaných statků. Pomocí odpisů pak tato 

zúčtovaná část pořizovacích nákladů přechází na produkty. Části stálých aktiv (strojní 

zařízení) jsou dále přetvářeny na oběžná aktiva (polotovary, hotové výrobky) a dochází 

k výměně aktiv. Pokud výrobky mohou být prodány na trhu s tím, že podnik pokryje 

veškeré náklady, získá ekvivalenty odpisů. Hlavní podstata zúčtování odpisů je hlavně 

v zachování reálné hodnoty. To znamená, že podnik usiluje o to, aby na konci životnosti 

hospodářského statku mohlo být kumulovanými odpisovými protihodnotami 

financováno pořízení náhradního statku [16]. 

Od roku 2021 je nově u majetku, který byl pořízen v období mezi 1. 1. – 31. 12. 2021 

možné využít tzv. mimořádné odpisy. Pokud se jedná o první odpisovou skupinu, zde 

může poplatník v průběhu 12 měsíců odepsat rovnoměrně a bez přerušení celkovou 

sumu vstupní ceny hmotného majetku. U druhé odpisové skupiny lze učinit taktéž 

s rozdílem doby odpisování, která činí 24 měsíců. V prvním roce se uplatní rovnoměrné 

odpisování do výše 60% vstupní ceny. Následující rok pak zbývajících 40 % [34]. 

1.6.2 Nerozdělený zisk 

Pojem nerozdělený zisk lze definovat jako zisk vytvořený v podniku jeho běžnou 

činností a v podniku zadržený. Někdy se proto pro nerozdělený zisk proto používá 

pojem zadržený zisk [9]. 

Cenu tvoří náklady obětované příležitosti, tzn. jakýsi ušlý zisk, vzniklý tím, že zisk 

nepoužijeme jiným způsobem, na jiný účel. Je to tedy ta část zisku po zdanění, která 

není použita na výplatu dividend nebo tvorbu fondů ze zisku. Výnosnost dále použitého 

zisku musí být vyšší, než když by byl akcionářům zisk vyplacen ve formě dividend. Pak 

by se jednalo o neefektivní financování [12]. 

Podíl nerozděleného zisku na celkovém kapitálu podniku nebývá zpravidla nijak velký, 

oproti tomu podíl na financování investic bývá obvykle mnohem vyšší. Z hlediska 

zdrojů financování investic je pro nerozdělený zisk velmi důležitá prognóza vývoje 

zisku neboli plánování zisku na delší časové období [12]. 
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Nerozdělený zisk lze také reinvestovat do podnikání, kdy podnik pro tuto akci musí mít 

dostatečně zajímavé příležitosti pro investování. Pokud se jedná o dobrou investiční 

příležitost, v budoucnu jejím vlastníkům přinese růst zisku, a především pak zhodnocení 

jejich majetku [7]. 

Při financování podniku z nerozděleného zisku není nutné vyplácet žádné dividendy 

nebo podíly na zisku což představuje jednu z výhod této formy financování. Také lze 

financovat mnohem větší investice, na které by se jinak složitě sháněly zdroje externí 

[15]. 

1.6.3 Dlouhodobé rezervy a rezervní fondy 

Dlouhodobé rezervy lze chápat jako náklady na budoucí závazky, a to takové, o kterých 

podnik ví právě teď nebo je předpokládá a potřebuje je rozdělit do více období. 

U dlouhodobých rezerv známe účel, tedy na co budou tyto rezervy použity ale další dva 

faktory období a částka se odhadují [12]. 

Stejně jako nerozdělený zisk, i rezervní fondy jsou součástí vlastního kapitálu. Slouží 

podniku jako zdroj krytí k předem vymezenému účelu. Podnik je tvoří ze svého zisku, 

kdy tvoří jeho určitou část. V tomto je hlavní rozdíl oproti rezervám, kdy rezervy jsou 

vytvářeny na vrub nákladů a rezervní fondy přímo ze zisku. Tvorba rezervních fondů 

ze zisku je typická především pro evropské akciové společnosti [2, 9]. 

Rezervy lze podle určení rozdělit na obecné rezervy a účelové rezervy, kdy obecné jsou 

určené ke krytí ztrát z podnikatelské činnost a účelové lze použít např. na opravu 

dlouhodobého hmotného majetku, na nedobytné pohledávky nebo kurzové ztráty [6]. 

1.6.4 Výhody a nevýhody samofinancování 

Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody samofinancování 
SAMOFINANCOVÁNÍ 

Výhody Nevýhody 
§ nezvyšuje počet vlastníků, 

§ nízké finanční riziko podniku 

§ nehrozí růst zadlužení 

§ neovlivňuje likviditu 

§ financování rizikovějších investic 

§ malá stabilita při financování ze zisku 
§ v porovnání s ostatními zdroji je dražší 

§ zdanění zadrženého zisku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [3, 7, 9, 12]) 
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1.7 Externí zdroje financování  

Jestliže se podnik rozhodne investovat ve větším měřítku, než je interní tvorba vlastních 

zdrojů, s největší pravděpodobností k tomu využije externí zdroje dlouhodobého 

financování. Podnik tedy tyto zdroje získává mimo svou činnost uvnitř podniku 

od jiných subjektů. Využití externích zdrojů pro financování je pro podnik zejména 

při jeho zakládání v začátcích často výhodné, jelikož umožňuje rychlejší tvorbu 

podnikového kapitálu [13].  

Mezi externí zdroje dlouhodobého financování se řadí: 

• bankovní úvěry, 

• rizikový kapitál, 

• emise akcií, 

• emise dluhopisů, 

• leasing, 

• dotace [7]. 

Tyto zdroje jsou menší, co se svého objemu týče, oproti tomu však vynikají svou 

pestrostí a rozmanitostí oproti zdrojům interním. Podnik je využívá k financování 

přírůstku kapitálu, tedy rozšíření majetku podniku [9]. 

1.7.1 Bankovní úvěr 

Úvěry představují návratní zdroj financování, při kterém vzniká vztah mezi věřitelem 

a dlužníkem podložený tzv. úvěrovou smlouvou. Z hlediska dlouhodobých úvěrů 

rozlišujeme dodavatelské a bankovní úvěry [7]. 

Stejně jako v ostatních odvětvích i zde při provádění bankovních operací představují 

hrozbu určitá rizika, která mohou nastat. Může se jednat o riziko úvěrové, úrokové, 

inflační, tržní, devizové, právní apod. Mezi významné riziko řadíme riziko úvěrové, 

na kterém stojí fakt, jak si banka vede, jestli vykazuje úspěch či nikoli. Toto riziko 

může nastat převážně v situaci, kdy druhá strana nejedná dle podmínek smlouvy 

a veškerých ustanovení, což v konečném důsledku má za následek finanční ztrátu 

držitele aktiv [25]. 
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Jak už z názvu vypovídá, dodavatelský úvěr poskytuje dodavatel svému odběrateli, 

přičemž se většinou jedná o úvěr poskytnutý na dražší nebo dlouhodobý majetek. Úrok 

u tohoto typu úvěru bývá vyšší, než je tomu u bankovních úvěrů [7]. 

Při využívání úvěru k financování investic se zpravidla využívají: 

• střednědobé bankovní úvěry (doba splatnosti 1–4 roky), 

• dlouhodobé bankovní úvěry (doba splatnosti 4 a více let) [13]. 

Střednědobé finanční úvěry jsou poskytovány bankou, dlouhodobé už ale jen velmi 

zřídka, a to z důvodu rizika a nutnosti zachování likvidity banky. Mimo banky tedy 

střednědobé i dlouhodobé úvěry mohou poskytovat také pojišťovny nebo investiční 

fondy a jsou poskytovány jako úvěry zabezpečené nemovitostmi, cennými papíry nebo 

i stroji či zařízením. Aby byl úvěr podniku poskytnut je zde podmínka pozitivního 

zhodnocení bonity žadatele o úvěr ze strany příslušné finanční instituce. Banka musí 

mít jistotu, že podnik bude schopen svůj dluh splácet ať už z příjmů budoucích nebo 

případnou likvidací svého majetku [4, 13]. 

Při poskytnutí úvěru je dlužník (podnik) zavázaný věřiteli za tento úvěr zaplatit, tedy 

začít splácet svůj dluh, a to určitou cenou, ve formě úroku. Úrok vyjádřený 

v procentech z částky úvěru pak představuje úrokovou sazbu, která je udávána za určité 

úrokové období a může být roční (p. a.), pololetní (p. s.), čtvrtletní (p. q.), měsíční 

(p. m.) nebo denní (p. d.) [15]. 

Mezi nejvýznamnější formy střednědobých a dlouhodobých úvěrů patří: 

• termínované půjčky, 

• hypoteční úvěry [9]. 

Termínované půjčky slouží obvykle pro pořízení majetku fixního charakteru a jsou tak 

nazývány investičními úvěry. Mohou být použity ale také na trvalé rozšíření oběžného 

majetku (převážně zásob), dále na pořízení nehmotného majetku (nákup licencí, 

pořízení nehmotného majetku vlastním výzkumem) nebo nákup dlouhodobých cenných 

papírů [9]. 

Při poskytnutí je mezi podnikem a věřitelem sjednána úvěrová smlouva, jejímž 

poskytovatelem je konkrétní finanční instituce. Ve smlouvě jsou uvedeny požadavky 

na majetkové záruky nebo záruky jinou právnickou osobou a také určují lhůtu splatnosti 
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úvěru, podíl interních zdrojů podniku na krytí investice apod. Ve smlouvě je brán zřetel 

na individuální podmínky daného podniku, které ovlivňují vytváření finančních zdrojů  

a je tak možné přizpůsobit těmto podmínkám splatnost úvěru [13]. 

Termínované půjčky lze dále rozdělit na: 

• střednědobé (lhůta splatnosti 1–5 let), 

• dlouhodobé (lhůta splatnosti 5 a více let) [4]. 

Poskytovatelem střednědobých půjček jsou převážně obchodní banky, které nedisponují 

větším rozsahem dlouhodobých úspor. Dlouhodobé termínované půjčky poskytují 

pojišťovny, případně penzijní fondy. Termínované půjčky lze splácet v pravidelných 

splátkách ve stejné výši tzv. anuitními platbami, které jsou určeny umořovacím plánem. 

Dalším způsobem může být i splácení v různě určené výši [4]. 

Hypoteční úvěr se využívá výhradně jen k financování investic do nemovitostí, kdy je 

tento úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitostem tzv. hypotékou. Hypoteční úvěr 

se poskytuje do maximální výše, která činí 70% hodnoty zastavené nemovitosti a doba 

splatnosti se pohybuje okolo 20 let [13]. 

Obvykle je poskytován na: 

• financování koupě nemovitosti, 

• financování výstavby nemovitosti, 

• financování rekonstrukce, opravy, modernizace, dostavby, vestavby nebo 

přístavby nemovitostí, 

• koupi podílu vztahujícího se k nemovitosti za účelem vypořádání 

spoluvlastnických a dědických nároků [13]. 

Tento úvěr je tzv. refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Tyto listy emitují 

pouze banky, které mají pro tuto akci oprávnění a zároveň za ně ručí svým vlastním 

jménem [13]. 

Získat hypoteční úvěr je většinou časově náročné a velmi složité oproti jiným druhům 

dlouhodobých úvěrů, a to z důvodu nutnosti prokázat vlastnictví nemovitosti a její 

kvality, nutnosti záznamu zástavního práva v pozemkových knihách apod. Pro podniky, 

které provádějí bytovou výstavbu, může hypoteční úvěr představovat značnou výhodu, 
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především kvůli poskytnutí dotací na pokrytí části úroků z hypotečních úvěrů státními 

orgány [9]. 

Jestliže se podnik rozhodne zažádat o poskytnutí úvěru, předloží bance písemnou 

žádost, která musí obsahovat tyto údaje: 

• informace o klientovi, 

• typ úvěru, o který žádá, 

• částku a měnu, 

• dobu splatnosti, 

• způsob jakým bude splácen, 

• způsob zajištění, 

• účel úvěru, 

• záměr, 

• informace o finanční situaci podniku, 

• údaje o čerpaných úvěrech z jiných bank [25]. 

Výhody a nevýhody bankovního úvěru 

Výhody 

• zákazník (společnost) se stává majitelem věci ihned po uzavření smlouvy, 

• není potřeba mít takové finanční prostředky k financování celé hodnoty 

investice, 

• velké rozpětí možné hodnoty poskytnutého úvěru, 

• výhodná konsolidace, 

• minimální délka úvěrové smlouvy není stanovena [28]. 

Nevýhody 

• přísnější podmínky pro získání oproti leasingu, 

• administrativně náročnější, 

• poplatky spojené s vyřízením a vedením úvěru, 

• zvýšení zadluženosti podniku [28]. 
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1.7.2 Leasing 

Pojem leasing lze jednoduše definovat jako pronájem hmotných či nehmotných věcí  

a práv. Pochází z anglického výrazu „lease“ jehož význam je právě pronájem, 

resp. smlouva o pronájmu. Osoba, která majetek pronajímá, zastává funkci 

pronajímatele a za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění poskytuje nájemci, právo danou 

věc v průběhu doby pronájmu používat. V průběhu této doby zůstává majetek stále 

ve vlastnictví pronajímatele a nájemce získává pouze právo tento majetek používat dle 

předem stanovených podmínek dohodnutých v leasingové smlouvě [17]. 

Právní hledisko leasing chápe jako vztah mezi třemi stranami a to dodavatelem, 

pronajímatelem a nájemcem, kdy pronajímatel nakoupí majetek od dodavatele, stává 

se jeho majitelem a dále ho pronajme za úplatu nájemci. Leasing se řadí mezi 

tzv. nepojmenované smlouvy, tedy smlouvy, které nejsou typově uvedeny ani 

v občanském ani obchodním zákoníku a patří mezi cizí, vnější zdroje financování. 

Dříve byl využíván jen k financování pozemků a budov, dnes je využívaný také 

k financování jakékoli části dlouhodobého majetku, především u automobilů, zařízení, 

strojů apod.) [15]. 

Cenu leasingu představuje tzv. leasingová cena, která se obvykle platí v pravidelných 

splátkách (měsíčních, čtvrtletních nebo i ročních). Do leasingové ceny spadají postupné 

splátky pořizovací ceny majetku, leasingová marže pronajímatele a také ostatní náklady 

pronajímatele spojené s tímto pronajatým majetkem. Celková cena leasingu pak 

představuje součet jednotlivých leasingových splátek [17]. 

Leasing lze dále členit na: 

• operativní (provozní), 

• finanční [5]. 

Operativní leasing vymezuje obchodní vztah sjednaný mezi leasingovým 

pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Tento druh leasingu 

je krátkodobým pronájmem, jelikož předmět leasingu je nájemci poskytován 

pronajímatelem na dobu určitou. Přesná doba pronájmu se odvíjí od požadavků 

konkrétního zákazníka. Ani minimální doba však není stanovena. Většinou je doba 

leasingu kratší, než je životnost zařízení a platby za pronájem často nepokryjí celkovou 
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cenu předmětu leasingu. Důležitou informací je fakt, že po skončení řádné doby 

pronájmu zůstává majetek dále ve vlastnictví pronajímatele a ten ho pak většinou dále 

pronajímá [5]. 

Finanční leasing neboli také finanční pronájem představuje druh leasingu, u něhož 

na rozdíl u leasingu operativního po skončení doby pronájmu dochází k odkupu najaté 

věci nájemcem. Oproti operativnímu leasingu představuje dlouhodobější druh pronájmu 

a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou životnosti pronajímaného majetku. Povinnost 

údržby, opravy, servisních služeb připadá na nájemce, kdy na něj tuto povinnost přenáší 

pronajímatel majetku [17]. 

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, se finančním pronájmem rozumí „přenechání 

zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, 

pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt 

zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního 

závazku ze smlouvy“ (17, s. 9). 

Dle toho, v jaké podobě se finanční leasing uskutečňuje, jej lze rozdělit na: 

• přímý finanční leasing, 

• nepřímý (zpětný) finanční leasing, 

• úvěrovaný (konsorciální) leasing [15]. 

Přímý finanční vzniká na základě koupě majetku pronajímatelem od výrobce, kdy je 

tento majetek poskytnut nájemci na základě leasingové smlouvy a za tento pronájem je 

nájemce povinen platit ve formě leasingových splátek [15]. 

Nepřímý neboli zpětný finanční leasing nastává ve chvíli, kdy podnik prodá svůj 

majetek leasingové společnosti a ta ho následně podniku pronajme zpět. Podnik tím 

získá finanční prostředky, zůstává mu i pronajímaný majetek ale ztrácí k němu 

vlastnické právo [15]. 

Úvěrovaný leasing spočívá v krytí části pronajímaného majetku z vlastních zdrojů, 

druhou část finanční prostředků si leasingová společnost vypůjčí od věřitele 

(např. banky). Tento druh je většinou využívaný při dlouhodobém pronájmu dražšího 

majetku [15]. 
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Výhody a nevýhody leasingu  

Výhody 
• podnik nemusí disponovat takovým objemem kapitálu na zaplacení celkové 

ceny majetku, 

• oproti bankovním úvěrům dostupnější forma financování z hlediska menších 

požadavků např. na bonitu podniku, důvěryhodnost apod., 

• mírnější požadavky pro leasingové splátky a další poplatky s tím spojené, 

• zahrnutí leasingových splátek mezi daňově uznatelné náklady (snížení daňového 

základu), 

• snížení rizik vznikajících v souvislosti s pořízením majetku, 

• možnost kombinace typů leasingu dle vlastního uvážení podniku z hlediska, 

nejvýhodnější varianty pro financování dané investice [24]. 

Nevýhody 

• dražší forma financování oproti bankovnímu úvěru, 

• vysoké explicitní finanční náklady, 

• po dobu trvání smlouvy zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, 

• ekonomická výhodnost závisí na vnějším makroekonomickém a legislativním, 

prostředí (vývoj inflace, vývoj úrokových sazeb, fáze hospodářského cyklu atd.), 

• náročnost vyhodnocení vhodné varianty financování [24]. 

1.7.3 Emise cenných papírů 

Při využití emise cenných papírů jako zdroje financování, vystupuje podnik na jedné 

straně jako emitent čili ten, kdo prodává cenné papíry, a na straně druhé stojí investoři, 

kteří tyto cenné papíry nakupují za účelem zhodnocení svého volného kapitálu. 

Nákupem těchto akcií se tak investoři stávají podílníky na vlastním kapitálu, tedy 

vlastníky neboli akcionáři. Investoři svým nákupem dluhopisů jsou v postavení věřitelů 

[7]. 

Emise cenných papírů lze rozdělit na: 

• soukromé emise, 

• veřejné emise [7]. 
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Soukromé emise jsou ve vyspělých státech využívány převážně v malých a středních 

podnicích. Cenné papíry jsou prodávány malé skupině investorů, která je předem 

určena. Tito investoři znají velice dobře finanční situaci emitenta a dluhopisy po celou 

dobu jejich životnosti uchovávají ve svém portfoliu [7]. 

Veřejné emise vyjadřují stabilitu a důvěryhodnost podnikání a jsou velice důležitým 

zdrojem financování pro další růst podniku. Veřejná nabídka cenných papírů spočívá 

ve sdělení této nabídky širšímu okruhu osob se všemi důležitými informacemi o těchto 

akciích či dluhopisech a také podmínkách pro jejich nabytí [7]. 

Emise akcií 

Akcie představuje majetkový cenný papír, na který se vážou práva akcionáře (majitele) 

na řízení podniku, tedy účasti a hlasování na valné hromadě, dále právo na podíl 

na zisku (ve formě dividendy) a podíl na likvidačním zůstatku. Emisi akcií podnik může 

využít k získání dlouhodobých finančních zdrojů, a to především na nákladné investice 

nebo v začátcích svého podnikání při rozjezdu podniku a hledání investorů. Důležitou 

roli při emisi akcií představuje emisní ážio, které je součástí vlastního kapitálu podniku. 

Vyjadřuje rozdíl mezi prodejní cenou akcie při její emisi a její nominální hodnotou [3]. 

Jestliže a akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, mluvíme o akciích kmenových. 

Další druh představují prioritní akcie, které mají pouze přednostní práva týkající 

se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku ale nemají možnost využít práva 

pro hlasování na valné hromadě [7]. 

Emise dluhopisů 

Dluhopis je dluhovým cenným papírem a představuje závazek emitenta vůči majiteli 

dluhopisu splácet úroky během doby splatnosti a v době splatnosti také jistinu. 

Emitované dluhopisy je v nejdříve nutné rozlišit od dluhopisů nakoupených, které tvoří 

součást majetku (finančního), vyskytují se v aktivech a neslouží tak podniku jako zdroj 

financování. Stejně jako při emisi akcií i emise dluhopisů jsou využívány k získání 

finančních zdrojů na finančně náročnější investice a jsou taktéž významným zdrojem 

dlouhodobého financování. Při emisi dluhopisů jsou tyto cenné papíry vydány na trh, 

kde mají investoři možnost tyto dluhopisy koupit, čímž poskytnou podniku finanční 

zdroje [3]. 
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Splatnost dluhopisu se stanoví k určitému datu, a to jednorázově nebo ve formě splátek. 

Výše těchto splátek je stanovena v emisních podmínkách. Jmenovitá hodnota emise 

musí dosahovat částky alespoň 200 000 EUR (případně ekvivalentu v jiné měně) pro 

přijetí k obchodování na regulovaném trhu v Evropské unii [7]. 

1.7.4 Rizikový kapitál 

„Rizikový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti podniku, jeho rozvoje, 

expanze nebo odkupu celého podniku, kdy investor rizikového kapitálu získává 

dohodnutý podíl základního kapitálu podniku (většinou akciový kapitál nebo kmenové 

akcie) na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu“ [18, s. 86]. 

Financování rizikovým kapitálem spočívá ve vstupu investora do vznikajícího nebo dále 

se rozvíjejícího podniku, a to ve formě podílu na základním kapitálu. Mimo finanční 

zdroje nabízejí investoři například i své zkušenosti s rozvojem podniku, vstupem na 

nové trhy nebo poradenství v oblasti strategického řízení. Jde o vztah mezi 

podnikatelem a investorem, který je většinou střednědobého až dlouhodobého 

charakteru, kdy po uplynutí tohoto časového období (většinou v rozmezí 3–10 let) 

investor svůj podíl prodá a tím dosahuje zisku. Odprodej se může realizovat jako 

odprodej podílu podnikateli, jinému investorovi nebo uvedením podniku na burzu 

a podmínky pro tento odprodej jsou stanoveny předem [3]. 

Alternativou rizikového kapitálu jsou privátní investoři tzv. business angels. Tito 

privátní investoři jsou soukromými osobami, kteří investují na podobném principu jako 

investoři rizikového kapitálu do nových nebo rychle vzrůstajících podniků. Může 

se jednat např. o bývalé manažery či podnikatele, kteří již aktivně nevykonávají svou 

pracovní činnost, ale stále disponují určitým kapitálem, zkušenostmi, znalostmi 

a důležitými kontakty, které nabízejí dále v oblasti strategického a taktického řízení [7]. 

1.7.5 Dotace 

Dotace představují nenávratný zdroj financování podniku, který je jedním z nástrojů 

hospodářské politiky státu určený hlavně k podpoře vybraných programů s prospěšným 

účelem. Podnik na sebe váže odpovědnost, aby byla dotace využita co nejefektivněji 

[13]. 
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Způsoby poskytování dotací se dále člení na: 

• přímé dotace, 

• nepřímé dotace [18]. 

Přímé dotace představují přísun finančních prostředků do podniku, což pro podnik 

znamená zvýšení dosavadních příjmů. Tyto dotace mohou být ve formě cenových 

příplatků, exportních prémií, investičních dotací nebo ostatních přímých dotací [18]. 

Nepřímé dotace představují snížení výdajů podniku. Mezi tyto dotace řadíme daňové 

úlevy, bezúročné půjčky, půjčky se sníženou úrokovou sazbou, státní záruku úvěrů 

a bezplatné poradenství [18]. 

1.7.6 Výhody a nevýhody financování z externích zdrojů 

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody financování z externích zdrojů 
Financování externími zdroji 

Výhody Nevýhody 
§ rychlejší vytváření podnikového kapitálu 
§ přizpůsobení se změnám potřeb peněžních 

prostředků 
§ vyšší efektivnost podnikání 

§ růst ziskovosti vlastního kapitálu 

§ vyšší počet společníku nebo věřitelů 

§ vyšší náklady na kapitál 

§ růst nároků na udržování likvidity a platební 

schopnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [7, 9, 13, 17]) 

1.8 Strategické analýzy 

Každý podnik musí v průběhu svého působené počítat s mnoha situacemi, které mohou 

v budoucnu nastat. Pro tyto situace je nutné, aby podnik správně formuloval své 

strategie [19]. 

Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky, které se využívají také pro 

identifikaci vztahu mezí okolím podniku včetně makro okolí, odvětví, konkurenčních sil 

apod. Manažerům poskytuje velice důležité informace o aktuální konkurenční pozici 

jejich podniku [19, 20]. 

Cílem této analýzy je identifikace, analýza a ohodnocení veškerých relevantních 

faktorů, které budou mít s největší pravděpodobností vliv na konečnou volbu cílů 

a strategie podniku [19]. 

Lze tedy vymezit dva základní okruhy strategické analýzy, a to okruh orientovaný na: 
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• vnější okolí (analýza okolí), 

• vnitřní okolí (analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku) [19]. 

Analýza okolí zkoumá, identifikuje a vytváří rozbory faktorů okolí podniku, které pro 

podnik znamenají ovlivňování jeho současné strategické pozice a vytváří tak možné 

potenciální příležitosti i hrozby pro činnost podniku. Okolí podniku tvoří státní orgány, 

finanční instituce, legislativa, konkurence, dodavatelé a stejně tak i lidé. Do analýzy 

okolí můžeme zařadit PEST analýzu a Porterův model pěti sil [19]. 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku souvisí se strategickou způsobilostí, 

kterou je nezbytně důležité, aby podnik měl. Dokáže tak dobře reagovat na příležitosti 

a hrozby, které se v průběhu působení mohou podniku naskytnout. Tato analýza 

se zaměřuje na jednotlivé druhy zdrojů, a také na schopnosti, jak tyto zdroje využívat. 

Můžeme sem zařadit jednu z neznámějších analýz, tzv. SWOT analýzu [19]. 

1.8.1 PEST analýza 

Tato analýza rozděluje vlivy makrookolí, tedy celkového politického, ekonomického, 

sociálního a technologického rámce, ve kterém se podnik nachází, a to do čtyř skupin. 

Tyto jednotlivé skupiny obsahují faktory makrookolí, které podnik v různě velké míře 

ovlivňují [19,20].  

Název analýzy tedy vychází ze čtyř základních oblastí vnějších faktorů, kterými jsou: 

• politické faktory, 

• ekonomické faktory, 

• sociální (společenské) faktory, 

• technologické faktory [21]. 

Mezi politické faktory se řadí otázky ohledně voleb, environmentálních problémů, 

současného vzdělávacího systému ale také mezd nebo sociálních dávek. Často jsou 

pro podnik významnou příležitostí, ale mohou představovat i ohrožení. Ekonomické 

faktory se zabývají například inflací, nezaměstnaností, hospodářským cyklem, 

úrokovou mírou či množstvím peněz v oběhu a jsou charakterizovány stavem 

ekonomiky. Život a struktura obyvatelstva úzce souvisí s faktory sociálními. Tyto 

faktory se zabývají demografickým vývojem populace, změnou životního stylu, 
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mobilitou, vzdělání obyvatelstva či jejich životními hodnotami. Důležitost je třeba klást 

i na technologické faktory, které jsou taktéž důležité při vytváření business strategie. 

K technologickým faktorům řadíme celkový stav technologie a její změny, vládní 

podporu výzkumu a vývoje, rychlost zastarávání a taktéž nové objevy v této oblasti 

[19, 20, 21]. 

Cílem této analýzy není nezbytně nutné analyzovat všechny faktory uvedených oblastí, 

ale nejdůležitější je pro podnik zaměřit se na ty faktory, které by pro něj v budoucnu 

mohly znamenat příležitosti či hrozby [20]. 

1.8.2 Porterův model 

K tomu, aby podnik mohl mít přehled o své aktuální konkurenční pozici v daném 

odvětví, využívá tzv. Porterovu analýzu nazývanou také jako Porterův pěti-faktorový 

model konkurenčního prostředí. Tuto analýzu využívá převážně k odhalení případných 

hrozeb, které se mohou v budoucnosti vyskytnout a zhoršit tak pozici podniku v daném 

odvětví ale také příležitostí, kterými podnik svoji pozici může naopak zlepšit [21]. 

Analyzovanými faktory neboli silami, které určují postavení podniku v daném odvětví 

jsou: 

• vyjednávací síla zákazníků, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• hrozba substitutů, 

• rivalita firem působících na daném trhu [21]. 

1.8.3 SWOT analýza 

K porovnání výsledků interní a externí analýzy je využívána tzv. SWOT analýza neboli 

analýza silných a slabých stránek podniku ve vnějším okolí podniku. Analýza 

se zaznamenává do čtyř kvadrantů tabulky, kde řádky obsahují silné (Strengths) a slabé 

(Weaknessses) stránky podniku a sloupce zaznamenávají jeho příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) [22]. 
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Silné stránky podniku představují jeho přednosti, kterými mohou být dobrá pověst 

podniku u jeho odběratelů, dodavatelů i široké veřejnosti, speciální technologie, 

vzdělaný a schopný management apod. Ke slabým stránkám můžeme přiřadit slabou 

pozici podniku na daném trhu, nejasný strategický záměr nebo úplné chybějící strategie. 

Příležitosti neboli šance, které se mohou podniku naskytnout, jsou např. vstup na nové 

trhy a s tím související překonání bariér, rozšíření nabídky produktů či jejich inovace, 

integrace podniku atd. Hrozbami pro podnik může být samozřejmě konkurence, která 

má nižší náklady na výrobu nebo inovovanější výrobky, dále rostoucí síla odběratelů a 

dodavatelů, změny potřeb zákazníků, či vzrůstající prodej substitutů. Kombinací těchto 

čtyř pojmů lze dále vytvořit další vhodné strategie, které mohou být pro podnik při 

řešení určitých situací užitečnými [23]. 

1.9 Finanční analýza 

Aby podnik získal přehled o své finanční situaci a plnění finančního plánu na základě 

strategických cílů podniku je pro něj nutné provést tzv. finanční analýzu. Nejobecněji 

můžeme finanční analýzu definovat jako nástroj, který slouží ke komplexnímu 

posouzení finančního zdraví podniku, jeho příčinám a následně se dle výsledků dále 

zpracovávají podklady ke zlepšení situace podniku či zkvalitnění rozhodovacích 

procesů. Znalost finanční situace je také důležitým faktorem ke správnému rozhodování 

v oblasti získávání finančních zdrojů [26]. 

Finanční zdraví podniku se posuzuje dle schopnosti podniku udržet jeho existenci 

a zároveň dle schopnosti produkovat efekty pro vlastníky, a to ve formě co nejlepších 

výsledků hospodaření. V oblasti finančního zdraví podniku je také velice důležitá 

perspektiva dlouhodobé likvidity a dostatečný zisk, který představuje výdělek vlastníků 

[27]. 

1.9.1 Poměrové ukazatele 

Základní nástroj finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele, které jsou hojně 

využívány především z důvodu rychlého získání představy o finanční situaci v podniku. 

Mezi základní a zároveň nejpoužívanější poměrové ukazatele patří ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti [26]. 



36 

Ukazatele rentability 

Rentabilita lze vyjádřit jako schopnost daného podniku za použití investovaného 

kapitálu dosahovat zisku. Základní ukazatele rentability tvoří: 

• Rentabilita tržeb: ROS = !"#
#$ž&'

 

Výpočtem tohoto ukazatele dochází ke zjištění, jak velká míra čistého zisku připadá 

na 1 Kč celkových výnosů podniku. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je 

situace v podniku z hlediska produkce. 

• Rentabilita celkového kapitálu: ROA = !()#
"*+,-.

 

Rentabilita celkového kapitálu zjišťuje výkonnost daného podniku, tedy jeho produkční 

sílu. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 5 %. 

• Rentabilita vlastního kapitálu: ROE = !"#
/0.1+2í	*.5,+á0

 

Výnosnost kapitálu, který byl vložen vlastníky podniku, vyjadřuje tento ukazatel 

rentability. Výsledná hodnota by měla být vyšší, než je hodnota úroků z dlouhodobých 

vkladů. 

• Rentabilita investovaného kapitálu: ROI = !()#
7089:8;8&ý	*.5,+á0

 

Vyjadřuje výnosnost dlouhodobého kapitálu, přičemž pojetí tohoto ukazatele není čistě 

jednoznačné [26, 27]. 

Ukazatele likvidity 

Na straně jedné likvidita dané složky vyjadřuje schopnosti této složky, a to rychle 

a co možno bez větší ztráty hodnoty se přeměnit na peníze. Oproti tomu na straně druhé 

likvidita daného podniku vyjadřuje schopnost tohoto podniku uhradit své platební 

závazky včas. Pokud podnik vykazuje nedostatečnou likviditu, znamená to, že není 

schopen využít takových příležitostí, které by ho přivedly k zisku, nebo se může dostat 

do tzv. platební neschopnosti. Tyto ukazatele mezi sebou poměřují to, čím je možno 

zaplatit s tím, co je nutné zaplatit [26]. Nejčastěji jsou využívány tři základní ukazatele: 

• Okamžitá likvidita = =8:8+8-é	50.+?&2í	5$81+ř?;*'
709:'	1	8*.Až,+89	150.+281+í
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Tento ukazatel představuje nejužší způsob vymezení likvidity a taktéž jej můžeme 

pojmenovat jako likviditu 1. stupně. Součástí jsou pouze nejlikvidnější položky 

z rozvahy podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9–1,1. 

• Pohotová likvidita = (C&ěž2á	.*+,-.EFá18&')
H$á+*8;8&é	;09:'

 

Výsledná hodnota pohotové likvidity by měla odpovídat rozmezí od 1 do 1,5, ale 

hodnoty se mohou měnit dle odvětví. V případě, že se hodnota nachází pod spodní 

hranicí 1, musí podnik spoléhat na prodej svých zásob. 

• Běžná likvidita = C&ěž2á	.*+,-.
H$á+*8;8&é	Fá-.F*'

 

Nejobecněji lze tento ukazatel vyjádřit jako to, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky podniku. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje 

od 1,5 do 2,5 ovšem i zde záleží na odvětví [26, 27]. 

Ukazatele aktivity 

Využití ukazatelů aktivity slouží podniku ke zjištění, jak je schopen využívat své 

investované prostředky, resp. vyjadřuje počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv 

nebo také dobu obratu [27]. Mezi ukazatele aktivity řadíme: 

• Obrat aktiv = #$ž&'
"*+,-.

 

Pomocí tohoto ukazatele podnik zjišťuje jak dobře a efektivně využívá veškerá svoje 

aktiva. Ideální výsledná hodnota se mění dle oboru činnosti daného podniku. Dá 

se ovšem říci, že čím kratší doba tím lépe. 

• Obrat dlouhodobého majetku = #$ž&'
7089:8;8&ý	A.I?+?*

 

Ovlivňuje jej míra odepsanosti majetku a jedná se charakteristikou i doporučenými 

hodnotami o podobný ukazatel jako předešlý. 

• Doba obratu zásob = =$ůAě$2ý	1+.-	Fá18&
#$ž&'

	× 	360 

Udává dobu, který je nutná, aby peněžní fondy přešly přes výrobky a zboží znovu 

do peněžní podoby. 

• Doba obratu pohledávek = =$ůAě$2ý	1+.-	58:0?;á-?*
#$ž&'

 × 	360 
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Tento ukazatel udává celkovou dobu, a to od okamžiku prodeje na obchodní úvěr 

až po úhradu plateb od odběratelů. Čím delší je průměrná doba inkasa pohledávek, tím 

to pro podnik znamená vyšší náklady a taktéž větší potřebu úvěrů. 

• Doba obratu závazků = H$á+*8;8&é	Fá-.F*'	F	8&O:8;2O:	-F+.:ůPFá-.F*'	81+.+2í
#$ž&'

	× 	360 

• Doba obratu závazků = H$á+*8;8&é	Fá-.F*'	F	8&O:8;2íO:	-F+.:ů
/ý*828-á	158+ř?&.

 × 	360 

Udává dobu, po kterou jsou oběžná aktiva vázána v podniku ve formě zásob. Existují 

dva způsoby výpočtu, které podnik může využít při výpočtu doby obratu závazků. 

Hlavním důvodem těchto dvou možností je často vznikající problém, které položky 

do závazků zahrnout [26, 27]. 

Ukazatele zadluženosti 

Významnou roli hrají bezesporu také tyto ukazatele, díky kterým může podnik sledovat 

výši rizika, se kterou se ať už v menší či větší míře může potýkat z důvodu vlastnictví 

určitého poměru a struktury vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím větší je tato hodnota 

zadluženosti, tím větší riziko to pro podnik znamená [26]. Mezi ukazatele zadluženosti 

řadíme, patří: 

• Celková zadluženost = Q,Fí	F;$8I?
"*+,-.	O?0*?A

 

Představuje základní ukazatel, pro který se doporučená hodnota pohybuje mezi  

30–60 % Ovšem s ohledem na konkrétní odvětví se tyto hodnoty mohou měnit. 

• Koeficient samofinancování = /0.1+2í	*.5,+á0
"*+,-.	O?0*?A

 

Koeficient samofinancování je dalším ukazatelem sloužící k měření zadluženosti. Je 

zároveň jedním z nejvíce důležitých a podstatných ukazatelů, který hodnotí celkovou 

finanční situaci podniku. Jeho přibližná příznivá hodnota by se měla pohybovat okolo 

hodnoty 0,5 [26,27]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika společnosti 

Název:    Sandwaste Investment s.r.o. 

Sídlo:    Černopolní 219/26, Černá Pole, 613 00 Brno 

Datum vzniku a zápisu: 13. února 2018 

Spisová značka:  C 104719 vedená u Krajského soudu v Brně 

Identifikační číslo:  068 60 625 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, správa vlastního majetku 

Jednatel:   Marek Radkovič 

Základní kapitál:  500 000 Kč [29] 

Hlavní činností společnosti je ukládání výkopové zeminy a kamení pod katalogovým 

číslem 17 05 04, které se používají na terénní úpravy. Tyto terénní úpravy spočívají 

především v dorovnávání terénu s okolními pozemky neboli změny výškových poměrů 

dle projektové dokumentace, která byla vytvořena na základě požadavků investora. 

Také se z této zeminy vytvářejí například protihlukové zdi, protipovodňové hráze, kde 

se zemina ukládá nad povrch terénu. Dále se zpracovává suť z různých staveb, 

která se třídí a odpad, který není použitelný se odváží na skládky na to určené. Jsou 

to tzv. odpadové skládky, které mají svoje IČZ neboli identifikační číslo zařízení. 

Materiál, který se zpracuje, se používá dále do různých staveb jako např. podkladový 

materiál a také na zpevnění příjezdových komunikací nebo silnic. Společnost má také 

svoji techniku a to buldozer, nakladač a třídící linku (drtič). Tyto stroje využívá pro 

vlastní potřebu, kterými se upravuje terén, nebo se pronajímají dále na různé zakázky 

jiným společnostem, kterým se poté fakturuje předem dohodnutá částka, jež zahrnuje 

zisk společnosti. Mezi další práce, které společnost provádí je likvidace černých 

skládek, což spočívá v odvozu ať už nebezpečných odpadů, které se odváží do sběrných 

středisek na to určených nebo zeminy, která se může zpracovat a znovu použít 
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na ukládání pod povrch země nebo nad povrch země. Do předmětu podnikání této 

společnosti patří také zařizování povolení na provozování skládek, a to na hlínu nebo 

i jiný materiál jako např. sutě, beton, cihly apod. Společnost vykonává i demoliční práce 

ať už jako samostatná jednotka nebo se subdodavateli, kteří se společností spolupracují. 

Z hlediska zdrojů financování byl na počátku vklad do společnosti z vlastních zdrojů 

ve výši 2 mil. Kč. Tato částka byla použita jako akontace na leasing stroje, konkrétně 

buldozer. Jakmile podnik začal vydělávat, tyto prostředky byly použity na jeho další 

rozvoj. Následně byl zakoupen nakladač a z dalších výdělků byly pronajaty pozemky, 

na kterých se do dnešního dne provádí terénní úpravy. V září 2019 byl zakoupen drtič 

stavebního materiálu, který byl financován z části výdělku společnosti, a byla 

zprostředkována půjčka na jeden rok ve výši 1 mil Kč s 12% úrokem. V současné době 

je již vše splaceno. Společnost v tomto roce také zakoupí objekt, kdy z vlastních 

prostředků bude nyní použito půl milionu Kč. Část bude profinancována bankou 

a zbytek bude doplacen z výdělku společnosti. 

Organizační struktura společnosti se v současné době skládá pouze ze 3 zaměstnanců. 

Je zde jednatel společnosti, ředitel společnosti a stavbyvedoucí. Další zaměstnance 

společnost nemá, ale najímá si je dle své potřeby a to např. dopravce, pomocnou sílu 

(brigádně) nebo subdodavatele. Společnost je měsíčním plátcem DPH, tudíž má najatou 

firmu, která jí zpracovává veškeré faktury, příjmy, výdaje a také odvod DPH. Co se týče 

vyšší organizační jednotky, žádnou takovou tato společnost nad sebou nemá. 

Cílem společnosti je vybudovat vlastní sídlo, takzvanou základnu s vlastní kanceláří, 

parkovištěm pro stroje a také malou dílnou na opravu nebo udržování, servis strojů 

apod. Dalším cílem je vybudovat víceúčelové sportoviště, které bude sloužit jak široké 

veřejnosti, sportovcům tak např. příslušníkům PČR apod. Dalším cílem je také pořízení 

nového stroje, jehož návrhu financování se věnuje tato práce.  

2.2 Strategická analýza 

Strategická analýza se orientuje na vnější a vnitřní okolí podniku. Pro tyto účely 

k získání potřebných informací o společnosti bude zpracována PEST a následně SWOT 

analýza. 
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2.2.1 PEST analýza 

PEST analýza zkoumá makrookolí podniku a sledujeme u ní, jaké vlivy mohou náš 

podnik nějakým způsobem ovlivnit či ohrozit. Konkrétněji se v této analýze 

zaměřujeme na politické (politicky-legislativní), ekonomické, sociální a technologické 

prostředí podniku. PEST analýza zároveň představuje základ pro SWOT analýzu. 

Politické (politicky-legislativní) faktory 

Politická situace je velice důležitým faktorem, který zasahuje a ovlivňuje podnikání 

všech, kteří ho v dané zemi provozují. Podnikatelé musí tedy stále vnímat a sledovat 

aktuální politickou situaci v případě, že by došlo k jejím změnám, které by je mohly 

ať už pozitivně či negativně ovlivnit. 

Společnost Sandwaste Investment, s. r. o, jakožto všechny ostatní společnosti, které 

podnikají na území České republiky, musí znát, respektovat a řídit se všemi zákony, 

vyhláškami a dalšími právními normami, které se na ni jakožto právnickou osobu 

podnikající na území dané země vztahují. Mezi tyto nejpodstatnější právní předpisy 

patří zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). 

Právní forma analyzovaného podniku je společnost s ručením omezeným, tudíž právě 

tento zákon je pro společnost jeden z hlavních. Zákon uvádí hlavní podmínky, které je 

nutno splnit pro založení společnosti jako např. povinnost splnit minimální výši vkladu, 

která aktuálně činí 1 Kč a představuje tak jednu z hlavních výhod této právní formy 

podniku. Další právní předpisy, které se na společnost vztahují, a kterými se musí řídit, 

jsou zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („NOZ“), který vymezuje základní 

pojmy spojené s podnikáním. Dále je to zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

Upravuje výkon závislé činnosti a taktéž obsahuje informace týkající se vzniku, změny, 

zániku pracovního poměru ale také práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnanců. 

Na společnost samozřejmě také spadá daňová povinnost, která je dalším politickým 

faktorem. Na každou právnickou osobu se vztahuje daň z příjmu právnických osob, 

která je v České republice vymezena ve výši 19 %, a tuto problematiku upravuje další 

právní předpis, kterým je společnost povinna se řídit, a to zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu. 
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Jedním ze specifických zákonů, který se na společnost vztahuje z důvodu předmětu 

jejího podnikání je zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, kterým se musí řídit 

všechny společnosti, které nakládají s odpady, ať už je deponují nebo ukládají 

na povrch země, pod povrch země a provádějí terénní úpravy. Odpady může společnost 

ukládat jen na místa tomu určená, resp. do zařízení, které disponují tzv. IČZ 

(identifikační číslo zařízení), kde tyto zařízení odpad zpracovávají a dále se používá 

jako materiál a to např. zemina upravená, která se pak smí použít jak na terénní úpravy, 

tak také může být ukládána pod ornici, kde je upravena takovým způsobem, aby nebyla 

škodlivá, tzn., odpovídá určitým ISO normám, které tento zákon udává. Od 1. 1. 2021 

vyšla také nová legislativa o nakládání s odpady, kde budou přísnější kritéria pro 

ukládání odpadu, jako je zemina, beton, suť asfalt atd. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje společnost je zajisté ochrana životního prostředí. 

Pokud společnost chce někde odpad např. zeminu, materiál uložit, musí získat vyjádření 

od životního prostředí, a to z důvodu vlivu odpadu na životní prostředí, kdyby se zde 

vyskytovaly např. chráněné druhy zvířat, nebo se poblíž nacházela CHKO. 

Ekonomické faktory 

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory, které ve větší míře podnik ovlivňují, paří HDP, 

míra inflace či nezaměstnanost. Sídlo analyzované společnosti se nachází v kraji 

jihomoravském, kde, jak uvádí Český statistický úřad, podíl nezaměstnaných za rok 

2020 dosáhl hodnoty 4,55 %. Nezaměstnanost v tomto kraji je v pořadí čtvrtou nejvyšší 

oproti ostatním krajům České republiky [31]. 

Současná situace týkající se pandemie koronaviru ovlivnila ať už více či méně 

naprostou většinu podniků. Konkrétně společnosti Sandwaste Investment bylo zrušeno 

několik zakázek, které firma nemohla realizovat a přišla tak své o plánované příjmy. 

U některých, které zrušeny nebyly, se jejich cena musela ponížit ale i přesto to na tuto 

společnost především z důvodu předmětu jejího podnikání nemělo a dosud nemá takové 

následky jako na podnikající osoby v jiném odvětví. 

Hodnota hrubého domácího produktu se v letech 2019–2020 dle Českého statistického 

úřadu vyvíjela tímto způsobem. V roce 2019 vzrostla hodnota HDP z původních 

5 310,3 mld. Kč o 1,8 %. Následně v roce 2020 došlo k jejímu poklesu a to o 5,6 %. Jak 

uvedl Český statistický úřad, došlo k nejhlubšímu poklesu výkonu ekonomiky v historii 
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České republiky. Tento pokles byl způsoben převážně spotřebou domácností, 

investičními výdaji a také propadem zahraniční poptávky. Konkrétně největší pokles 

nastal v druhém čtvrtletí, kdy mezičtvrtletně HDP kleslo o 8,7 %, meziročně pak 

o 11 %. Tento negativní vývoj způsobil především pokles zahraniční poptávky [32]. 

Průměrná míra inflace, kterou uvádí Český statistický úřad, byla v roce 2020 3,2 %, 

tedy o 0,4% vyšší než v roce předcházejícím. Tato hodnota přestavovala nejvyšší 

hodnotu míry inflace od roku 2012. Ceny zboží a ceny služeb vzrostly v roce 2020 

shodně o 3,2 % [33]. 

Sociálně-kulturní faktory 

Sociální a kulturní faktory také v určité míře na společnost působí. V současné době 

přibývá ve společnosti mladých lidí, kteří se rozhodnou po střední škole pro 

vysokoškolské studium a jejich ambice sahají vysoko, a naopak ubývá těch, kteří 

se rozhodnou pracovat na pozici dělníků, kteří jsou pro toto odvětví nedílnou součástí. 

V tomto ohledu společnost ovšem neřeší žádný problém nalézt zájemce o pracovní 

pozice, zaujala k tomu totiž velmi příznivý postoj. 

Společnost zaměstnává na pozici dělníků většinu osob z nižších sociálních vrstev 

(osoby bez domova), osoby po výkonu trestu a také zahraniční pracovníky, a to buď na 

pomocné práce nebo si je dále zaškolí na odbornější práce jako např. obsluha strojů, 

práce s motorovou pilou nebo stavební dozor. Jedním z důvodů je ten, že je tato 

pracovní síla levnější ale také ten, že společnost chtěla poskytnout těmto lidem druhou 

šanci a možnost začít znovu pracovat a mít tak pravidelný příjem a zajistit si základní 

životní potřeby. Tyto osoby vykonávají ve společnosti práci brigádně nebo na dohodu 

ale pokud se ujmou, je firma ochotna je zaměstnat na stálo. 

Technologické faktory 

Na začátku svého podnikání si společnost pronajímala buldozer i nakladač se 

strojníkem, kde byly náklady poměrně vysoké, proto bylo jasné, že si firma chce do 

budoucna zajistit tuto techniku vlastní. V listopadu 2019 si pořídila vlastní buldozer. 

Majitelé společnosti stroje obsluhovali sami, tudíž odpadly náklady na zaměstnance 

neboli strojníka, kdy se tato částka pohybuje okolo 50 000 Kč měsíčně. Taktéž v roce 

2019 byl do společnosti pořízen i nakladač. 
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V současné době tyto stroje obsluhují strojníci (zaměstnanci). Majitelé se tedy mohou 

věnovat zařizováním nových zakázek a rozšiřování pole působnosti. V plánu je dále 

koupě nového bagru a malého drtiče, což společnosti sníží její náklady a může tak brát 

více zakázek díky této větší a výkonnější technice. Může také snížit cenu, za kterou lze 

zakázku zrealizovat což bude mít za následek větší zisky a zároveň bude pro ostatní 

lukrativnější, mít více nabídek na nové zakázky a větší možnosti realizovat tyto 

zakázky. 

2.2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží podniku k zjištění a posouzení výsledů interní a externí analýzy, 

a to konkrétně silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

 
Obrázek č. 2: SWOT analýza společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mezi silné stránky společnosti můžeme zařadit její nezadluženost vůči jejím 

dodavatelům, a to z důvodu toho, že veškeré zakázky společnosti, které jsou uzavřené 

se průběžně fakturují a tím se subdodavatelům automaticky platí zálohové faktury nebo 

celé částky i od nich průběžně vystavených faktur a také se hradí faktury z vlastních 

peněžních prostředků nebo z peněz, které byly vyplaceny od dodavatele zakázky při 
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podpisu smlouvy. Společnost působí na trhu třetím rokem ale i za tuto krátkou dobu 

si vybudovala velice dobré jméno, které tvoří její další silnou stránku, a to díky 

férovému jednání, loajalitě vůči ostatním firmám, ochotě dohodnout se na cenách tak, 

aby obě společnosti vydělaly čili se nedostaly do ztráty a také konzultací rozpočtových 

položek ještě před realizací dané zakázky. Na to úzce navazuje další silná stránka 

podniku, kterou je spolupráce s velkými firmami z oboru kdy společnost zadá poptávku 

a snaží se nastavit ceny a realizaci stavby tak, aby byly náklady co nejmenší, práce 

odvedená kvalitně, a to ke spokojenosti všech zúčastněných. Společnost spolupracuje 

např. se společností Dufonev R. C., a.s., která je jednou z největších společností  

z tohoto oboru a díky tomu může získat více dalších zakázek. 

Slabou stránkou je prozatím, že společnost nemá svoji vlastní autodopravu (nákladní 

vozidla), s kterými se převáží veškerý odpad. Kdyby tyto nákladní vozidla společnost 

vlastnila, mohla by snížit ceny za ukládky, protože by vytěžovala vlastní dopravu  

a mohla ukládat i ve vzdálenějších místech, kde jsou tyto ukládky levnější. Takto musí 

najímat dopravce jiných společností, kterým musí za odvoz platit, a tudíž se náklady 

zvyšují. Dále společnost prozatím nedisponuje takovou technikou, kterou by dále mohla 

provádět zakázky větších rozměrů. Slabou stránkou podniku je i absence webových 

stránek společnosti, kde by si jí mohlo všimnout více partnerů, pro které by mohla 

realizovat zakázky. Na této slabé stránce společnost ovšem pracuje a v blízké 

budoucnosti dojde ke spuštění těchto webových stránek. 

Vzhledem k tomu, že se většina zakázek realizuje přímo ve středu města Brna, tudíž 

vzdálenost do místa uložení je krátká, náklady na dopravu menší, a tak je nižší i cena za 

dopravu. Často se totiž stává, že cena za dopravu je vyšší než cena za ukládku, a to 

hlavně pokud se odpady odváží do vzdálenějších míst. Díky dobrému strategickému 

místu tak společnost nemá nouze o nabídky na realizaci zakázek a přicházejí jí tak často 

nové pracovní příležitosti. V minulém roce se společnosti naskytla příležitost  

k zakoupení objektu, kdy tuto příležitost v letošním roce realizovala, čímž rozšířila své 

pole působnosti a to tím, že si v tomto místě může vybudovat svoje vlastní zařízení na 

zpracování odpadu a také bude mít přiděleno svoje IČZ (identifikační číslo zařízení) což 

pro ni znamená, že nebude muset deponovat odpad u jiných společností a může tedy 

navýšit své zisky, tím že bude odpad zpracovávat sama na těchto pozemcích. Další 

příležitostí je pro společnost koupě nového stroje, konkrétně bagru, který přinese do 
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společnosti další zisky, protože ji to bude stát jen náklady na provoz a zaměstnance  

a nemusí tak platit za pronájem stroje. 

Hrozbou jako pro téměř každou společnost je konkurence podniků ve stejném oboru. 

Některé konkurenční společnosti mají totiž větší kapacitu na ukládání odpadu, více 

zaměstnanců, techniky, a tudíž mohou realizovat větší zakázky, snižovat ceny 

do kterých se analyzovaná společnost rozpočtově nevejde, protože nemá takovou 

kapacitu. Konkurence je v této oblasti podnikání velká. Vždy záleží na množství, ceně 

a rychlosti realizace zakázky. Konkurenty v Brně jsou pro firmu například Pískovna 

Černovice, FCC Žabčice, skládka Bratčice, Thermoservis – transport atd. 

V souvislosti s hrozbami může také dojít k tomu, kdy příslušný úřad v místě stavby 

nevydá stavební povolení společnosti v čas, a to např. z důvodu nesplnění podmínek 

nebo nesouhlasu majitelů okolních pozemků, dále také z důvodu změn územního plánu, 

klimatických změn nebo vlivu životního prostředí. Jako příklad se dá uvést situace, kdy 

společnost chtěla realizovat zakázku na vybudování střelnice, a to v místě, kde začali 

hnízdit ptáci, kteří jsou považováni za ohrožený druh, tudíž se institut pro ochranu 

zvířat vyjádřil negativně a společnost toto povolení na realizaci stavby nedostala. 

Od 1. 1. 2021 vyšla také nová legislativa o nakládání s odpady, v níž došlo k zásadním 

změnám, kde tato legislativa zlikviduje malé společnosti a deponie na ukládání odpadu 

z důvodu toho, že tyto společnosti nejsou schopny dodržet její podmínky. Dokud 

společnost nebude mít vyřízená veškerá povolení dle této legislativy, nebude moci dále 

realizovat nové zakázky. 
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2.3 Poměrové ukazatele 

Tabulka č. 3: Analýza poměrových ukazatelů 

  2019 2020 

ROS (%) -16,82 16,39 

ROA (%) -4,47 13,64 

ROE (%) 108,46 116,01 

ROI (%) -48,44 21,01 
   

Okamžitá likvidita 0,19 0,17 

Běžná likvidita 0,66 1,02 

Pohotová likvidita  0,60 0,99 
   

Obrat aktiv 0,27 0,83 

Obrat dlouhodobého majetku 0,85 8,10 

Doba obratu zásob 81,11 11,89 

Doba obratu pohledávek 565,83 288,85 

Doba obratu závazků 125,00 280,91 
   

Celková zadluženost 1,04 0,88 

Koeficient samofinancování -0,04 0,12 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [26, 27] a Přílohy č. 1; 2) 

Zhodnocení: 

Z výsledných hodnot poměrových ukazatelů je patrné že hodnoty rentability, tedy 

schopnosti vytvářet zisk vykazují v prvním roce záporné hodnoty a to, jak bude patrné 

i u dalších ukazatelů je hlavně z důvodu roku 2019, který je počátkem podnikání 

společnosti. V dalším roce již došlo k výraznému zlepšení a hodnoty jsou téměř 

v doporučeném rozmezí, ovšem velmi záleží dle konkrétního typu společnosti a jeho 

odvětví. 

Běžná a pohotová likvidita vykazují nižší hodnoty, než hodnoty doporučené což je opět 

hlavně z důvodu zadluženosti na počátku podnikání, tudíž nedostatku finančních 

prostředků ale jak už je vidět rok následující hodnota rentability vzrostla, což je 

příznivý jev. Okamžitá likvidita se v prvním roce skoro přiblížila doporučené hodnotě, 

která představuje rozmezí 0,2–0,5. V dalším roce tato hodnota mírně klesla, což bylo 

způsobeno převážně příbytkem nových cizích zdrojů. 
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Hodnota obratu aktiv by měla vykazovat rostoucí trend jako tomu v tomto případě je, 

kdy se hodnota výrazně zvýšila, což vypovídá o růstu hodnoty tržeb a taktéž zvýšení 

položky celkových aktiv společnosti. Naopak pro dobu obratu zásob je optimální trend 

klesajícího charakteru, který je zde opět splněn. Mezi velmi důležité ukazatele aktivity 

patří doba obratu závazků a pohledávek společnosti. Za příznivé lze považovat, je-li 

doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek nebo jsou-li hodnoty vyvážené. 

Z tohoto hlediska hodnoty těchto ukazatelů ideální nejsou, jelikož doba obratu 

pohledávek vykazuje v obou případech vyšší hodnotu. 

Celková zadluženost se v dalším roce se snížila, ale pořád se nepohybuje v rozmezí 

doporučené hodnoty oborového průměru. Je to způsobeno tím, že podnik pro 

financování svého majetku využívá převážně cizí zdroje. Doplňkovým ukazatelem 

k celkové zadluženosti je koeficient samofinancování, kde součet těchto dvou ukazatelů 

udává hodnotu 100 %. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce zhodnotím poskytnuté nabídky na financování projektu 

pro společnost Sandwaste Investment, s. r. o. Nabídky se budou týkat financování 

pomocí úvěru, leasingu a zaměřím se také na využití dotací jako zdroje financování, 

z kterých následně vyberu pro firmu nejvýhodnější nabídku, kterou by tento projekt 

mohla financovat. 

3.1 Popis financovaného projektu 

Jak už bylo zmíněno jedním z cílů každé společnosti je bezesporu dosahování zisku ale 

taktéž budování dobrého jména a rozvíjení se v mnoha směrech. Momentálně 

společnost disponuje třemi stavebními stroji, a to konkrétně buldozerem, nakladačem 

a drtičem, jejichž pořízení znamenalo pro společnost snížení nákladů a usnadnění 

výkonu práce v mnoha ohledech. 

Co se finanční situace týče, jak už finanční analýza ukázala, společnosti se především 

minulý rok dařilo a z celkového hlediska neustále roste, vyvíjí se a nemá nouze o nové 

zakázky. Proto se rozhodla svůj dlouhodobý majetek rozšířit o nový stavební stroj, 

konkrétně bagr. Hlavním důvodem je fakt, že rozšířením o novou techniku může 

společnost přijímat a realizovat větší, technicky náročnější zakázky, ke kterým je 

potřeba právě tento výkonnější stavební stroj. 

Dalším důvodem, proč byl vybrán právě konkrétně tento typ stroje je, že po zvážení 

všech okolností jako jsou např. náročnost převozu stroje, příznivá velikost, která 

spočívá v tom, že není pro společnost ani příliš velký ani malý tudíž může být použit na 

větší i menší stavby. Náklady na provoz jsou také minimální a tato střední třída stroje 

dokáže vyprodukovat stejné množství práce jako stroj o třídu vyšší, který má ale vyšší 

provozní náklady a je také hůř ovladatelný a přemístitelný, právě z důvodu jeho 

velikosti. 

Z celkového hlediska to tedy bude znamenat nové možnosti, rozšíření povědomí 

o společnosti a v neposlední řadě větší zisky. Níže jsou uvedeny veškeré informace 

a technické parametry pořizovaného stavebního stroje, který splňuje požadavky 

společnosti. 
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Obrázek č. 3: Pořizovaný stroj Caterpillar 323 

(Zdroj: [30]) 

Tabulka č. 4: Technické parametry 
Parametry CATERPILLAR 323 Pásové rýpadlo 

Hmotnost 25,1 t 
Přepravní délka 9,53 m 

Přepravní šířka 3,17 m 

Přepravní výška 2,96 m 

Objem lžíce/lopaty 1,3 m³ 

Šířka pásů 790 mm 

Maximální dosah 9,87 m 

Hloubkový dosah 6,73 m 

Rypná síla 140 kN 

Výkon motoru 121 kW 

Zdvihový objem 7 l [30] 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [30]) 

Pořizovací cena pásového rýpadla CATERPILLAR 323 činí 4 989 000 Kč bez DPH 

21 %. Cena s DPH činí 6 036 690 Kč. Tento dlouhodobý majetek spadá dle zákona 

č.586/1992 Sb. o daních z příjmu do druhé odpisové skupiny s dobou odepisování 

5 let. 
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3.2 Varianty financování 

Zásadní investiční rozhodnutí, které musí učinit každý podnik před pořízením stroje 

jako je to v tomto konkrétním případě či jiného dlouhodobého majetku je správný výběr 

způsobu financování této investice. Podniku se pro způsob financování tohoto majetku 

nabízí využít vlastní zdroje, financování formou úvěru, financování formou 

leasingu a také dotace. Každý způsob financování nese své výhody i nevýhody, které 

musí podnik dobře zohlednit a zvážit a následně vybrat tu pro něj nejvýhodnější. 

V následující části budou představeny nabídky financování formou leasingu a úvěru od 

vybraných bankovních a leasingových společností, které mi poskytly nezávaznou 

nabídku pro financování mého projektu. 

Jednotlivé nabídky k následnému lepšímu porovnání budou založené na stejném 

základu, tj. výše poskytnuté částky, shodná doba trvání úvěru či leasingu, shodná doba 

splácení atd. V závěru provedu srovnání jednotlivých vybraných nabídek, které byly 

vyhodnoceny jako nejvýhodnější, a to pomocí metody čisté výhody leasingu. 

3.3 Financování z vlastních zdrojů 

Společnost momentálně nedisponuje takovou výší peněžních prostředků, aby tento 

dlouhodobý majetek mohla pořídit jen z vlastních zdrojů. Tyto peníze momentálně 

investovala do koupi objektu, který bude sloužit také jako sídlo společnosti a zároveň 

to navýší její bonitu. Bude zde vybudována malá deponie, která bude přinášet další 

zisky do společnosti. 

Další zisky, které budou v nejbližší době investuje do pozemků, které v průběhu 2–3 let 

může prodat se ziskem až 200 %. Pro společnost bylo tudíž mnohem lepší vložit své 

vlastní prostředky do této nemovitosti, jelikož pro pořízení stroje existují výhodné 

varianty financování, kde společnost nemusí disponovat takovou výší finančních zdrojů 

a je zde lepší možnost odepisování. 

3.4 Financování formou úvěru 

Využití úvěrového financování představuje jednu z variant pro financování 

podnikatelských aktivit. Hlavní výhodou tohoto typu financování je možnost zaplacené 
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úroky zahrnout mezi daňové náklady což vede ke snížení daňového základu a následně 

také daňové povinnosti. Jak už bylo zmíněno úvěrové financování spadá pod 

financování cizími zdroji a konkrétně zde bude využit tzv. podnikatelský úvěr, jehož 

výhodou jsou nižší úrokové sazby a zároveň delší doba splatnosti. 

Velice důležitý pojem při financování úvěrem představuje bonita, která vyjadřuje 

předpokládanou schopnost podniku úvěr splácet a na základě které poté podnik dostane 

své konkrétní podmínky pro poskytnutí úvěru. Obecně platí, že čím vyšší bonitu podnik 

vykazuje, tím nižší úroková sazba mu může být nabídnuta [13]. 

Finančních institucí, které působí na českém trhu a poskytují výhodné podmínky pro 

financování existuje mnoho. Společnosti, které byly ochotné zpracovat pro tento účel 

nezávaznou nabídku pro poskytnutí úvěru jsou společnosti Sberbank CZ, Inc., Česká 

spořitelna, a.s., MONETA Money Bank, a.s. a Banka CREDITAS, a.s. jejichž 

nabídky využiji pro následné srovnání. Pro financování investice úvěrem proto využiji 

nabídek těchto bank, které jsem oslovila s nezávaznou poptávkou. Společnost požaduje 

úvěr ve výši 3 000 000 Kč na dobu 6 let s měsíčními konstantními splátkami. Zbývající 

částka bude zaplacena z vlastních zdrojů společnosti. Celkový přehled splátek 

vybraných nabídek bude obsažen v splátkovém kalendáři, který tvoří součást úvěrové 

smlouvy. 

Jelikož všechny dosavadní stroje má společnost pojištěny u společnosti ALLIANZ 

POJIŠŤOVNA, A. S., i tento stroj si nechá pojistit zde. Bylo tedy požádáno o zaslání 

nezávazné nabídky pojištění tohoto typu stroje (viz příloha č. 7). 

Společné zadání pro jednotlivé nabídky úvěru: 

Pořizovací cena stroje bez DPH: 4 989 000 Kč 

Doba splatnosti: 6 let 

Časová perioda splátek: měsíční 

Výše úvěru: 3 000 000 Kč 

Částka zaplacená společností bez DPH: 1 989 000 Kč 
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3.4.1 Sberbank CZ, Inc. 

Společnost Sberbank CZ se sídlem v Praze působí na českém trhu již od roku 1993 

a od roku 2013 pod současným názvem. Její zaměření je převážně na retailové, malé, 

střední a velké firemní klienty. Svým klientům poskytuje širokou nabídku finančních 

produktů a služeb v oblasti firemního i osobního bankovnictví a za svá léta působení již 

získala řadu významných ocenění. 

Jedním z hlavních důvodů výběru právě této banky je, že společnost Sandwaste 

Investment má zde zřízený svůj firemní účet, tudíž se od nabídky pro financování stroje 

od této banky očekávají výhodnější podmínky [35]. 

Následující tabulka zobrazuje nabídku společnosti pro poskytnutí úvěru. 

Tabulka č. 5: Nabídka úvěru od společnosti Sberbank 

Sberbank CZ, Inc 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 

Roční úroková sazba 3,99 % p. a. 

Doba fixace úrokové sazby 3 roky 

Měsíční splátka 46 922 Kč 

Doba splatnosti 6 let 

Měsíční poplatek za správu úvěru 200 Kč 

Poplatek za zpracování 0 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Přílohy č. 5) 

Tabulka č. 6: Splátkový kalendář úvěru 

Počet splátek Splátka Úrok Úmor Poplatek za 
správu 

Zůstatek 
úvěru 

0         3 000 000 
1 46 922 9 975 36 947 200 2 963 053 

2–71 46 922 9 852 37 070 200 2 925 983 
72 46 922 155 46 766 200 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.2 Česká spořitelna, a.s. 

Společnost s nejdelší tradicí a působením na českém trhu byla založena již roku 1825. 

Aktuální počet klientů se pohybuje okolo 4,5 milionu. Široká škála nabízených služeb je 



54 

poskytována jednotlivcům, malým a středním podnikům ale i městům či obcím. 

V oblasti financování se věnuje také velkým korporacím nebo poskytováním služeb 

v rámci finančních trhů. Zároveň je také partnerem mnoha vysokých škol. V roce 2000 

se banka stala součásti středoevropské skupiny Erste. Jejím posláním je zvyšovat  

a posilovat finanční gramotnost, podpora rozvoje okolí a místních komunit, zvýšení 

kvality školství, podpora seniorů, handicapovaných atd. [36]. 

Česká spořitelna poskytla nezávaznou nabídku financování úvěrem, kterou zobrazuje 

tato tabulka. 

Tabulka č. 7: Nabídka úvěru od společnosti Česká spořitelna 

Česká spořitelna, a. s. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 

Roční úroková sazba 4,5 % p. a. 

Doba fixace úrokové sazby 3 roky 

Měsíční splátka 47 622 Kč 

Doba splatnosti 6 let 

Měsíční poplatek za správu úvěru 150 Kč 

Poplatek za zpracování 5 000 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Přílohy č. 6) 

3.4.3 MONETA Money Bank, a.s. 

Založení této bankovní společnosti se datuje již od roku 1998, kdy byla založena pod 

názvem GE Capital Bank a dnes ji známe pod jejím současným názvem. Její 

specializace je především poskytování služeb fyzickým a podnikatelským subjektům, 

převážně malým a středním podnikům. Mimo poskytování bankovních služeb se zajímá 

také o problematiku životního prostředí, podporuje aktivity občanské společnosti a je 

také partnerem významné charitativní sbírky [42].  

Nabídku úvěrového financování zobrazuje následující tabulka 
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Tabulka č. 8: Nabídka úvěru od společnosti MONETA 

MONETA Money Bank, a.s. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 

Roční úroková sazba 4,9 % p. a. 

Doba fixace úrokové sazby 3 roky 

Měsíční splátka 48 176 Kč 

Doba splatnosti 6 let 

Měsíční poplatek za správu úvěru 300 Kč 

Poplatek za zpracování 2 900 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [46]) 

3.4.4 Banka CREDITAS, a.s. 

Společnost na trhu působí více než dvacet let, ale bankou se stala v roce až v roce 2017. 

Poskytuje služby, které se týkají platebního styku, nabídky investic, zhodnocování 

úspor či poskytování úvěrů. Patří mezi lídry českého trhu v oblasti technologií  

a přímého bankovnictví. Zájem o služby společnosti stále roste, v současné době má 

banka přes 110 tisíc klientů [43]. 

Následující tabulka zobrazuje nabídku společnosti na financování formou úvěru. 

Tabulka č. 9: Nabídka úvěru od společnosti CREDITAS 

Banka CREDITAS, a.s. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 

Roční úroková sazba 4,35 % p. a. 

Doba fixace úrokové sazby 3 roky 

Měsíční splátka 47 415 Kč 

Doba splatnosti 6 let 

Měsíční poplatek za správu úvěru 0 Kč 

Poplatek za zpracování 2 700 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [46]) 
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3.4.5 Zhodnocení nabídek úvěru 

Tabulka č. 10: Srovnání nabídek úvěru 
 Sberbank Česká spořitelna Moneta CREDITAS 

Výše úvěru 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Roční úroková sazba 3,99 % p. a. 4,5 % p. a. 4,9 % p. a. 4,35 % p. a. 

Doba splatnosti (v měsících) 72 72 72 72 

Úroky celkem 378 384 Kč 428 784 Kč 468 672 Kč 413 880 Kč 

Poplatek za správu celkem 14 400 Kč 10 800 Kč 21 600 Kč 0 

Poplatek za zpracování 0 Kč 5 000 Kč 2 900 Kč 2700 Kč 

Pojištění celkem 259 776 Kč 259 776 Kč 259 776 Kč 259 776 Kč 

Splátky celkem 3 378 384 Kč 3 428 784 Kč 3 468 672 Kč 3 413 880 Kč 

Náklady CELKEM 3 652 560 Kč 3 704 360 Kč 3 752 948 Kč 3 676 356 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z porovnání poskytnutých údajů je zřejmé, že nejnižší úrokovou sazbu 3,99 % nabídla 

společnost Sberbank, a to patrně z důvodu že společnost je v současné době klientem 

této banky. Na úrocích tedy společnost přeplatí nejméně ze všech dostupných nabídek 

nabídky financování, konkrétně 378 384 Kč. Druhou nejnižší úrokovou sazbu nabídla 

společnost Creditas, která nabízí tzv. Quick úvěr pro firmy a podnikatele. Tento úvěr je 

neúčelový což je bezpochyby výhodou a jeho výše se pohybuje od 500 000 Kč do  

10 mil. Kč. Může být využit právě na koupi hmotného majetku a jeho splatnost je až 9 

let. Co se poplatků týče, Sberbank si neúčtuje žádný poplatek za zpracování což 

představuje další výhodný faktor této nabídky oproti ostatním, kde se tyto částky 

pohybují od 2700 Kč do 5 000 Kč. Na druhou stranu poplatky za správu úvěru nabízí 

nulové banka CREDITAS což ji v konečném důsledku staví do pozice druhé 

nejvýhodnější nabídky s celkovým rozdílem veškerých nákladů 23 796 Kč.  

Jak už bylo zmíněno, pojištění stroje si společnost sjedná samostatně u společnosti 

Allianz, a to hlavně z důvodu, že všechny stroje, které společnost momentálně vlastní 

má pojištěny zde, tudíž byla očekávána výhodnější nabídka pojištění, což se také 

potvrdilo, protože na toto pojištění byla poskytnuta obchodní sleva v celkové výši 30 %. 

Sečteme-li splátky za celé období 72 měsíců, pojištění, veškeré poplatky, a to za 

zpracování i správu úvěru dostaneme výslednou hodnotu celkových nákladů na úvěr, 
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který v tomto případě je nejvýhodnější sjednat u společnosti Sberbank s celkovými 

nejnižšími náklady ve výši 3 652 560 Kč. 

3.5 Financování formou leasingu 

Další možností financování koupě nového stroje představuje leasingové financování. 

Jelikož je leasing využíván převážně při pořízení hmotných věcí nejčastěji jsou 

to osobní a užitkové automobily, je právě tato forma pro tuto investici správnou volbou. 

Společnost zvolila leasing finanční, jelikož po ukončení trvání leasingové smlouvy chce 

mít stroj ve svém vlastnictví. 

Pro leasingové financování jsem tentokrát využila nabídek významných leasingových 

společností působících na českém trhu, konkrétně se jedná o společnosti  

Raiffeisen – Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s., ČSOB Leasing, a.s. a SG 

Equipment Finance Czech Republic s.r.o., které jsou všechny součástí ČLFA, a na 

které jsem se obrátila s požadavkem zaslání nezávazné nabídky na tuto konkrétní 

poptávku po financování nového stroje. Nabídky financování vycházejí opět ze stejných 

podmínek, kdy první mimořádná splátka je ve výši 40 % a doba splácení 5 let neboli 60 

měsíců. Pojištění bude opět využito z poskytnuté nabídky od společnosti ALLIANZ 

POJIŠŤOVNA, A. S, která vypracovala kompletní nabídku. 

Společné zadání pro jednotlivé nabídky leasingu: 

Pořizovací cena stroje bez DPH: 4 989 000 Kč 

Doba splatnosti: 5 let 

Akontace (40 %): 1 995 600 Kč 

Výše leasingu: 2 993 400 Kč 

Odkupní cena: 1 000 Kč 

3.5.1 Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

Společnost Reiffeisen – Leasing působící na českém trhu od roku 1994, spadá pod 

velmi známou společnost Reifeisenbank a.s., kterou je vlastněna a může tak využívat 

její zázemí, know how apod. Společnost je zároveň členem České leasingové a finanční 

asociace (ČLFA) dle které jí patří 4. místo na leasingovém trhu. Mezi služby, které 
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svým klientům nabízí, patří poskytování komplexní nabídky finančních produktů, které 

jsou určeny k financování movitých předmětů ale i nemovitostí [37]. 

Společností Raiffeisen – Leasing mi byla zaslána nezávazná nabídka finančního 

leasingu, kterou zobrazuje následující tabulka. 

 Tabulka č. 11: Nabídka leasingu od společnosti Raiffeisen – Leasing 
Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Leasingový koeficient 1,045 

Akontace 40 % 1 995 600 Kč 

Měsíční splátka 53 983 Kč 

Odkupní cena 1 000 Kč 

Počet splátek 60 

Počet let 5 

Poplatek za zpracování 10 000 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Přílohy č. 6) 

Tabulka č. 12: Splátkový kalendář leasingu 

Počet splátek Splátka Úrok Úmor Poplatek za 
správu 

Zůstatek 
leasingu 

0         4 989 000 
1 53 983 7 858 36 947 0 2 947 270 

2–59 53 983 7 737 37 070 0 53 846 
60 53 983 141 53 846 0 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.2 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Jedna z největších leasingových společností UniCredit poskytuje své služby již od roku 

1991. Jedná se převážně o financování osobních nákladních a užitkových automobilů, 

zdravotnické a zemědělské techniky ale také strojů a technologií [38]. 

Na základě žádosti byla poskytnuta následující nabídka financování. 
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Tabulka č. 13: Nabídka leasingu od společnosti UniCredit Leasing 
UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Leasingový koeficient 1,064 

Akontace 40 % 1 995 600 Kč 

Měsíční splátka 55 236 Kč 

Odkupní cena 1 000 Kč 

Počet splátek 60 

Počet let 5 

Poplatek za zpracování 4 000 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Přílohy č. 6) 

3.5.3 ČSOB Leasing, a.s. 

ČSOB Leasing, která je na trhu již od roku 1995 je mnoho let jednou z největších 

leasingových společností v České republice. Mezi její nabízené služby patří převážně 

poskytování úplné nabídky finančních produktů (účelový úvěr, finanční a operativní 

leasing) podnikatelům, právnickým osobám i spotřebitelům pro pořízení či užívání 

techniky, strojů nebo zařízení. Společnost je držitelem řady ocenění a tradičně se 

umisťuje na předních místech v soutěžích o nejlepší finanční produkty a společnosti na 

trhu [44]. 

Tabulka představuje nabídku leasingového financovaní pořizovaného stroje. 

Tabulka č. 14: Nabídka leasingu od společnosti ČSOB Leasing 
ČSOB Leasing, a.s. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Leasingový koeficient 1,142 

Akontace 40 % 1 995 600 Kč 

Měsíční splátka 61 681 Kč 

Odkupní cena 1 000 Kč 

Počet splátek 60 

Počet let 5 

Poplatek za zpracování 5 000 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [47]) 
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3.5.4 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 

Společnost Société Générale Equipment Finance je jednou z předních finančních 

společností v České republice i na Slovensku. Poskytování služeb se týká především 

financování investic v oblasti obráběcích, výrobních a stavebních strojů, zemědělské 

techniky ale jedná se také např. o financování letecké techniky, nemovitostí, speciálních 

projektů atd. Nabízí především finanční leasing, operativní leasing a úvěry [45]. 

Nabídku leasingového financování, zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 15: Nabídka leasingu od společnosti SG Equipment 
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 

Pořizovací cena stroje bez DPH 4 989 000 Kč 

Leasingový koeficient 1,072 

Akontace 40 % 1 995 600 Kč 

Měsíční splátka 55 860 Kč 

Odkupní cena 1 000 Kč 

Počet splátek 60 

Počet let 5 

Poplatek za zpracování 6 000 Kč 

Pojištění 3 608 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [48]) 

3.5.5 Zhodnocení nabídek leasingu 

Tabulka č. 16: Srovnání nabídek leasingu 
 UniCredit Raiffeisen ČSOB SGE Finance 

Pořizovací cena 4 989 000 Kč 4 989 000 Kč 4 989 000 Kč 4 989 000 Kč 

Roční úroková sazba 3,99 % p. a. 2,99 % p. a. 4,5 % p. a. 4,9 % p. a. 

Doba splatnosti (v měsících) 60 60 60 60 

Akontace 40 % 1 995 600 Kč 1 995 600 Kč 1 995 600 Kč 1 995 600 Kč 

Poplatek za zpracování 4 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 

Pojištění celkem 216 480 Kč 216 480 Kč 216 480 Kč 216 480 Kč 

Odkupní cena 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Splátky celkem 3 314 160 Kč 3 238 980 Kč 3 700 860 Kč 3 351 600 Kč 

Náklady CELKEM 5 531 240 Kč 5 457 060 Kč 5 919 300 Kč 5 570 680 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z uvedených leasingových nabídek od vybraných společností je výrazně patrná nejnižší 

úroková sazba a to 2,99 % u společnosti Raiffeisen, což je přesně o 1 % méně, než bylo 

nabídnuto bankou UniCredit, která nabídla druhou nejvýhodnější úrokovou sazbu. První 

mimořádná splátka je ve všech případech stejná, jelikož společnost požadovala akontaci 

ve výši 40 % což představuje částku 1 995 600 Kč. 

Nejnižší poplatek za zpracování si účtuje společnost UniCredit, a to ve výši  

4 000 Kč, ostatní banky si pak účtují poplatky 5 000 Kč a jedna 6 000 Kč. Pro pojištění 

stroje bude opět využito nabídky pojišťovny Allianz, která poskytla již zmiňovanou 

výhodnou nabídku pojištění. Odkupní cena 1 000 Kč je u všech nabídek stejná.  

Po součtu měsíčních splátek, odkupní ceny, pojištění a poplatku za zpracování je pro 

společnost nejvýhodnější nabídkou s nejnižšími celkovými náklady ta od společnosti 

Raiffeisen, a to především z důvodu nejnižší nabídnuté úrokové sazby. Celkové náklady 

této poskytnuté nabídky představují částku 5 457 060 Kč. 

3.6 Výběr optimální varianty 

Jak již bylo zmíněno, pokud se společnost rozhoduje mezi formou financování úvěrem 

nebo leasingem je zapotřebí zvážit veškeré výhody a nevýhody dané formy financování, 

které byly uvedeny výše a samozřejmě porovnat a vyhodnotit nabídky od jednotlivých 

bankovních společností, kterých je dnes na trhu mnoho a každá z nich poskytuje odlišné 

podmínky.  

Je třeba také zmínit daňové dopady pořízení majetku na úvěr i leasing. V případě úvěru 

daňově uznatelný náklad představují úroky a taktéž veškeré poplatky související se 

správou úvěrového účtu a uzavřením úvěru. V případě úvěru je možnost uplatnit mezi 

daňově uznatelný náklad i daňové odpisy, které v případě leasingu mimo některé 

výjimky není možné využít. Daňově uznatelným nákladem v případě leasingového 

financování představuje placené nájemné a poplatky vztahující se k vedení leasingové 

smlouvy [17]. 

3.6.1 Čistá výhoda leasingu  

K tomu, aby bylo zjištěno, která varianta financování představuje pro společnost tu 

nejefektivnější volbu, slouží přímo některé postupy aplikované finanční matematiky. 
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Jednu z možností představuje využití tzv. čisté výhody leasingu, jejíž výsledek určí, 

kterou z variant financování využít. Tato metoda je založena na porovnání čisté 

současné hodnoty investice, která je financována formou leasingu s financováním 

formou úvěru. Pokud je výsledek po využití této metody kladný, pak by společnost pro 

investici měla využít leasingu, v opačném případě by měla zvažovat úvěrové 

financování. Následující vzorec představuje matematické vyjádření čisté výhody 

leasingu [17]. 

ČVL = K - R∑ TU	V	(WE;)X
UYZ P	∑ ;X

UYZ 	V	CU
(WP,)U

[ 
kde: 

• ČVL = čistá výhoda leasingu 

• K = kapitálový výdaj 

• 𝐿2 = leasingové splátky v jednotlivých letech 

• d = daňová sazba 

• 𝑂2 = daňové odpisy v jednotlivých letech 

• 𝑛 = jednotlivé roky životnosti 

• 𝑁 = doba životnosti 

• 𝑖 = úroková míra upravená o vliv daně z příjmů (17, s. 23) 

Kapitálový výdaj představuje hodnota pořizovaného majetku 4 989 000 Kč. Dále je 

potřebné zahrnout sumu leasingové splátky za celý rok, tedy částku 1 046 916 Kč, která 

zahrnuje i časově rozlišenou mimořádnou splátku. Daň z příjmů právnických osob je 

pro rok 2021 stanovena 19% sazbou daně. Dále je nutné provést výpočet daňových 

odpisů. Společnost využívá rovnoměrného odepisování. Stroj bude dle zákona o daních 

z příjmů 586/1992 Sb. zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let. 

Tabulka níže zobrazuje výpočet odpisů v jednotlivých letech. Hodnota úrokové sazby 

nejvýhodnějšího úvěru představuje hodnotu 3,99 %. 

• K  = 4 989 000 Kč 

• 𝐿2  = 1 046 916 Kč 

• d  = 19% 

• 𝑁 = 5 

• i = 3,99% 
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Tabulka č. 17: Rovnoměrné odpisy společnosti 

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2021 548 790,00 Kč 548 790,00 Kč 4 440 210,00 Kč 

2022 1 110 053,00 Kč 1 658 843 3 330 157 

2023 1 110 053,00 Kč 2 768 896 2 220 104 

2024 1 110 053,00 Kč 3 878 949 1 110 051 

2025 1 110 052,00 Kč 4 989 000 0 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [39]) 
 
Odpisová sazba: 

• v prvním roce: 11 

• v dalších letech 22,25 

Vzorec pro výpočet rovnoměrných odpisů: 

• roční odpis = /1+952í	O?2.
Waa

	𝑥	𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á	𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 [39] 

ČVL = 4 989 000 - W	akl	mWl	V	(WEa,Wm)Pa,Wm	V	okp	qma
[WPa,asmm	V	(WEa,Wm)]

 

- W	akl	mWl	V	(WEa,Wm)Pa,Wm	V	W	WWa	aos
[WPa,asmm	V	(WEa,Wm)]u

 
 

   - W	akl	mWl	V	(WEa,Wm)Pa,Wm	V	W	WWa	aos
[WPa,asmm	V	(WEa,Wm)]v

 
 
   - W	akl	mWl	V	(WEa,Wm)Pa,Wm	V	W	WWa	aos

[WPa,asmm	V	(WEa,Wm)]w
 

 
   - W	akl	mWl	V	(WEa,Wm)Pa,Wm	V	W	WWa	aox

[WPa,asmm	V	(WEa,Wm)]y
 

 
= 4 989 000 - 922 459,104 - 993 646,806 - 962 538,524 - 932 404,154 - 903 213,044  

= 274 738, 368 
 

Výsledek čisté výhody leasingu vykazuje kladnou hodnotu, tudíž je dle definice této 

metody patrné, že by pro financování navrhované investice měla společnost využít 

leasingového financování. Výhodnější variantou z poskytnutých nabídek je nabídka 

leasingu od společnosti Raiffeisen – Leasing. 
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3.7  Využití dotací 

Další možností představuje pro společnost financování prostřednictvím využití dotací 

z Evropské unie. Jedná se konkrétně o program Expanze určený malým a středním 

podnikatelům pro získání zvýhodněných úvěrů na zahájení nebo rozvoj jejich 

podnikání. Dotace se vztahují na projekty realizované kdekoliv na území ČR mimo 

hlavního města Prahy. Další podmínkou je spolufinancování pomocí komerčního úvěru 

některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

Financování tohoto programu probíhá z Evropských strukturálních a investičních fondů 

v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Ministerstva průmyslu a obchodu [40, 41]. 

Výše úvěru, která podnikateli může být poskytnuta je vymezena v rozmezí  

1–45 mil. Kč, u zvláštních případů až do částky 60 mil. Kč. Splatnost tohoto úvěru je až 

7 let s možností odkladu splátek až 3,5 roku. Další podmínkou je podnikání v oblastech 

maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, dopravy, 

skladování, ubytování, stravování atd. Účel využití úvěru se musí vztahovat k pořízení 

strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci staveb, které jsou využívány k podnikání, 

pořízení technologických postupů, programů, licencí a softwaru [40, 41]. 

Výhody programu: 

• bezúročný zvýhodněný úvěr 

• úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu 

• bez poplatků 

• finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru (až 2 mil. Kč) 

• odklad splátek jistiny úvěru (až 3,5 roku) 

• možnost předčasného splacení bez sankce [40, 41] 

3.8 Shrnutí a návrh řešení 

Pro financování navrhovaného projektu koupě nového stroje se společnosti nabízelo 

hned několik možností financování. Jako první byla zvážena možnost financování 

celého majetku z vlastních prostředků společnosti, která byla ale vyvrácena z důvodu 

nedostatku volných peněžních prostředků, které byly momentálně využity na jiné účely. 
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Další možností, která se nabízela byla možnost financování majetku z části z vlastních 

prostředků a z části formou úvěru, tedy cizích zdrojů. Byly proto osloveny bankovní 

společnosti s požadavkem zaslání nezávazné nabídky financování úvěru pro pořízení 

stroje ve výši 3 mil. Kč. Z poskytnutých nabídek je nejvýhodnější nabídka s nejnižšími 

náklady od společnosti Sberbank, která nabídla 3,99% roční úrokovou sazbu a nulový 

poplatek za zpracování oproti ostatním bankám. Společnost včetně úroků, pojištění, 

které činí 3 608 Kč měsíčně, a které bylo sjednáno samostatně u pojišťovny jež je 

momentálně klientem a veškerých poplatků souvisejících s úvěrem (za zpracování  

a správu úvěru) přeplatí celkem 652 560 Kč.  

Pro financování stroje se nabízela další možnost financování, a to formou leasingu. 

Opět byly srovnány poskytnuté nabídky od vybraných leasingových společností, které 

všechny vycházely pro lepší posouzení ze stejných základních podmínek a to 40% 

akontace ve výši 1 995 600 Kč a doby splatnosti 5 let. Nejvýhodnější nabídkou je 

nabídka společnosti Raiffeisen – Leasing, která nabídla nejnižší úrokovou sazbu 2,99 % 

s nejnižšími měsíčními splátkami ve výši 53 983 Kč. V celkovém součtu veškerých 

nákladů, které zahrnují mimořádnou splátku, celkový součet měsíčních splátek, 

pojištění, odkupní cenu a poplatek za zpracování, společnost při využití této nabídky 

financování přeplatí 468 060 Kč. 

Pro každý způsob financování byla tedy vybrána a doporučena nejvýhodnější nabídka 

od konkrétní společnosti. Jelikož bylo ale potřeba zjistit a objektivně vyhodnotit, zda je 

pro společnost výhodnější využít financování formou úvěru nebo leasingu, byla využita 

metoda čisté výhody leasingu. Výsledná hodnota výpočtu této metody vyšla kladná, a to 

konkrétně hodnota 274 738, což je pro společnost ukazatel, z kterého na základě 

teoretických znalostí vyplývá, že je výhodnější využít nabídky leasingu, který 

představuje nejlevnější variantu s nejnižšími náklady.  

Poslední zvažovanou možností bylo financování formou využití dotací Evropské unie. 

Pro schválení dotace musí společnost vykazovat dostatečnou bonitu, mít v bance určitou 

historii, pohyby na účtu a nesmí vykazovat ztrátu. Poté dle těchto faktorů může 

společnost získat tento bezúročný úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu.  

Pokud by společnosti po podání žádosti na poskytnutí dotace byla tato dotace 

schválena, byl by tento způsob financování majetku bezpochyby nejvýhodnější 
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variantou. Vychází se ale ze současných konkrétních poskytnutých nabídek 

jednotlivých společností, kdy po zvážení všech již zmiňovaných výhod a nevýhod všech 

možností financování doporučuji společnosti využít nabídky leasingového financování 

s celkovými nejnižšími náklady 5 457 060 Kč, a to nabídku financování od společnosti 

Raiffeisen – Leasing. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo nalezení optimálního způsobu financování konkrétní investice pro 

vybranou společnost. Tomuto konečnému výsledku předcházelo několik dílčích kroků, 

které byly k získání požadovaného velmi důležité provést. 

Teoretické pojmy vztahující se k oblasti financování byly vysvětleny v první části, kde 

se jednalo o vymezení podnikových financí a financování jako celku. Následně práce 

začala směřovat konkrétněji dle jejího tématu a došlo k vymezení dlouhodobého 

majetku se způsoby jeho financování, jelikož praktická část byla zaměřena právě 

na investici do dlouhodobého majetku. 

Dále se práce zabývala zdroji financování majetku, které byly rozděleny a popsány 

z hlediska jejich členění s následným zaměřením na interní a externí zdroje financování, 

kam se právě řadí srovnávané zdroje financování využité v praktické části. Byly také 

objasněny pojmy týkající se strategické analýzy a finanční analýzy podniku. 

V další části byla představena vybraná společnost této bakalářské práce. Byly uvedeny 

základní informace o činnosti společnosti, předmět podnikání, organizační struktura, její 

cíle, využívané zdroje financování apod. Poté byly provedeny již zmiňované analýzy, 

konkrétně PEST analýza, SWOT analýza a analýza poměrových ukazatelů. 

Poslední část bakalářské práce byla zaměřena na představení projektu a návrhu 

možností jeho financování. Projekt se týkal investice do dlouhodobého majetku, 

konkrétně koupě nového bagru, jež byl detailně představen se všemi technickými 

parametry a cenovou nabídkou. Tento stroj by společnosti zajistil zejména více 

pracovních možností a tím zvyšování konkurenceschopnosti a v neposlední řadě také 

větší zisky. 

Následně byly osloveny vybrané bankovní a leasingové společnosti k zaslání 

nezávazných nabídek financování tohoto typu dlouhodobého majetku. Společnosti  

a jejich nabídky byly představeny, následně zhodnoceny a z každého způsobu 

financování byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Následně byly nabídky mezi sebou 

porovnány vybranou metodou čisté výhody leasingu, jejíž výsledek určil tu pro 

společnost nejvýhodnější. Taktéž byly popsány další možnosti financování, 

a to z vlastních zdrojů společnosti nebo využitím konkrétního dotačního programu 



68 

Expanze. Dotace byly doporučeny taktéž jako velmi vhodná varianta financování ovšem 

pouze pokud by byly splněny veškeré podmínky a dotace byla společnosti schválena. 

Doporučení na nejvýhodnější nabídku financování bylo proto vyhodnoceno z již 

získaných podkladů nabídek jednotlivých společností. 

Po zhodnocení všech alternativ a poskytnutých nabídek byla pro společnost vybrána 

a doporučena nejvýhodnější nabídka financování investice formou leasingu s nejnižšími 

celkovými náklady, a to konkrétně nabídka od společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 
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Orientační nabídka financování 

 Tato indikativní nabídka není závazkem nebo nabídkou na závazek k realizaci žádné transakce nebo financování. Jakýkliv závazek 
Sberbank CZ, a.s. je předmětem interního schválení úvěrovým výborem Sberbank CZ, a.s., dalšího jednání se společností definované 
v tomto dokumentu jako Dlužník, vyhotovení právní dokumentace případného obdržení posudku od právního poradce, pokud je zapotřebí. 
Informace obsažené v této indikativní nabídce jsou důvěrné a k dispozici pouze pracovníkům, zástupcům a spolupracovníkům společnosti 
definované v tomto dokumentu jako Dlužník, pro které jsou nutné pro její posouzení a kteří jsou informování o její důvěrné povaze. Tento 
dokument a informace obsažená v něm nesmí být poksytnuty třetí straně bez předchozího písmemného souhlsu Sberbank CZ, a.s.  
 

sber ank-dl p:Internal Interní 
  

 

 

   V Brně, dne 21. 4. 2021 

Pro společnost: 
Sandwaste Investment s.r.o. 

IČO: 06860265 

Sídlo: Černopolní 219/26, 61300 Brno - Černá Pole, CZ 

 

Výše úvěru: 3.000.000 CZK 

Účel úvěru: Nákup techniky 

Úroková sazba:  3,99 % p. a. 

Doba splatnosti:  6 let 

Doba fixace úrokové sazby:  3 roky 

Výše měsíční splátky:  46 922 CZK 

Poplatek za správu úvěru:  200 CZK/měsíc 

Poplatek za zpracování:  0 CZK 

Poplatek za předčasné splacení: dle platného sazebníku; aktuálně 2 %  

Zajištění: směnka majitele; M-záruka ČMZRB 

 

Kontakty 

Miroslava Strnadová 
Relationship Manager, MIC 
Sberbank CZ, a.s. 
Brno - M-Palác 
Heršpická 5, 658 26, Brno, Česká republika 
Mobil: +420 733 697 880  
Strnadova.Miroslava@sberbankcz.cz 
www.sberbank.cz 
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Příloha č. 8: Splátkový kalendář úvěru od Sberbank 

Měsíc Splátka Úrok Úmor Poplatek za 
správu 

Konečná 
hodnota 

1 46 922 9975 36 947 200 2963053 
2 46 922 9852 37 070 200 2925983 
3 46 922 9729 37 193 200 2888790 
4 46 922 9605 37 317 200 2851474 
5 46 922 9481 37 441 200 2814033 
6 46 922 9357 37 565 200 2776468 
7 46 922 9232 37 690 200 2738778 
8 46 922 9106 37 815 200 2700962 
9 46 922 8981 37 941 200 2663021 

10 46 922 8855 38 067 200 2624954 
11 46 922 8728 38 194 200 2586760 
12 46 922 8601 38 321 200 2548439 
13 46 922 8474 38 448 200 2509991 
14 46 922 8346 38 576 200 2471414 
15 46 922 8217 38 704 200 2432710 
16 46 922 8089 38 833 200 2393877 
17 46 922 7960 38 962 200 2354915 
18 46 922 7830 39 092 200 2315823 
19 46 922 7700 39 222 200 2276601 
20 46 922 7570 39 352 200 2237249 
21 46 922 7439 39 483 200 2197766 
22 46 922 7308 39 614 200 2158152 
23 46 922 7176 39 746 200 2118406 
24 46 922 7044 39 878 200 2078527 
25 46 922 6911 40 011 200 2038517 
26 46 922 6778 40 144 200 1998373 
27 46 922 6645 40 277 200 1958095 
28 46 922 6511 40 411 200 1917684 
29 46 922 6376 40 546 200 1877139 
30 46 922 6241 40 680 200 1836458 
31 46 922 6106 40 816 200 1795643 
32 46 922 5971 40 951 200 1754691 
33 46 922 5834 41 088 200 1713604 
34 46 922 5698 41 224 200 1672380 
35 46 922 5561 41 361 200 1631018 
36 46 922 5423 41 499 200 1589520 
37 46 922 5285 41 637 200 1547883 
38 46 922 5147 41 775 200 1506108 
39 46 922 5008 41 914 200 1464194 
40 46 922 4868 42 053 200 1422140 
41 46 922 4729 42 193 200 1379947 
42 46 922 4588 42 334 200 1337613 
43 46 922 4448 42 474 200 1295139 
44 46 922 4306 42 616 200 1252523 
45 46 922 4165 42 757 200 1209766 
46 46 922 4022 42 899 200 1166867 
47 46 922 3880 43 042 200 1123825 
48 46 922 3737 43 185 200 1080640 
49 46 922 3593 43 329 200 1037311 
50 46 922 3449 43 473 200 993838 
51 46 922 3305 43 617 200 950221 
52 46 922 3159 43 762 200 906458 
53 46 922 3014 43 908 200 862550 



 

54 46 922 2868 44 054 200 818496 
55 46 922 2722 44 200 200 774296 
56 46 922 2575 44 347 200 729949 
57 46 922 2427 44 495 200 685454 
58 46 922 2279 44 643 200 640811 
59 46 922 2131 44 791 200 596020 
60 46 922 1982 44 940 200 551080 
61 46 922 1832 45 090 200 505990 
62 46 922 1682 45 239 200 460751 
63 46 922 1532 45 390 200 415361 
64 46 922 1381 45 541 200 369820 
65 46 922 1230 45 692 200 324128 
66 46 922 1078 45 844 200 278284 
67 46 922 925 45 997 200 232287 
68 46 922 772 46 150 200 186138 
69 46 922 619 46 303 200 139835 
70 46 922 465 46 457 200 93378 
71 46 922 310 46 611 200 46766 
72 46 922 156 46 766 200 0 

 
 

Příloha č. 9: Splátkový kalendář leasingu od Raiffeisen  

Měsíc Splátka Úrok Úmor Poplatek Konečná 
hodnota 

1 53 983 7 459 46 316 0 2 947 084 
2 53 983 7 343 46 431 0 2 900 653 
3 53 983 7 227 46 547 0 2 854 107 
4 53 983 7 111 46 663 0 2 807 444 
5 53 983 6 995 46 779 0 2 760 665 
6 53 983 6 879 46 896 0 2 713 769 
7 53 983 6 762 47 012 0 2 666 757 
8 53 983 6 645 47 130 0 2 619 628 
9 53 983 6 527 47 247 0 2 572 381 

10 53 983 6 410 47 365 0 2 525 016 
11 53 983 6 291 47 483 0 2 477 533 
12 53 983 6 173 47 601 0 2 429 932 
13 53 983 6 055 47 720 0 2 382 213 
14 53 983 5 936 47 838 0 2 334 374 
15 53 983 5 816 47 958 0 2 286 417 
16 53 983 5 697 48 077 0 2 238 339 
17 53 983 5 577 48 197 0 2 190 142 
18 53 983 5 457 48 317 0 2 141 825 
19 53 983 5 337 48 437 0 2 093 388 
20 53 983 5 216 48 558 0 2 044 830 
21 53 983 5 095 48 679 0 1 996 151 
22 53 983 4 974 48 800 0 1 947 350 
23 53 983 4 852 48 922 0 1 898 428 
24 53 983 4 730 49 044 0 1 849 384 
25 53 983 4 608 49 166 0 1 800 218 
26 53 983 4 486 49 289 0 1 750 929 
27 53 983 4 363 49 411 0 1 701 518 
28 53 983 4 240 49 535 0 1 651 983 
29 53 983 4 116 49 658 0 1 602 325 
30 53 983 3 992 49 782 0 1 552 544 
31 53 983 3 868 49 906 0 1 502 638 



 

32 53 983 3 744 50 030 0 1 452 608 
33 53 983 3 619 50 155 0 1 402 453 
34 53 983 3 494 50 280 0 1 352 173 
35 53 983 3 369 50 405 0 1 301 768 
36 53 983 3 244 50 531 0 1 251 238 
37 53 983 3 118 50 657 0 1 200 581 
38 53 983 2 991 50 783 0 1 149 798 
39 53 983 2 865 50 909 0 1 098 889 
40 53 983 2 738 51 036 0 1 047 853 
41 53 983 2 611 51 163 0 996 690 
42 53 983 2 483 51 291 0 945 399 
43 53 983 2 356 51 419 0 893 980 
44 53 983 2 228 51 547 0 842 434 
45 53 983 2 099 51 675 0 790 759 
46 53 983 1 970 51 804 0 738 955 
47 53 983 1 841 51 933 0 687 022 
48 53 983 1 712 52 062 0 634 960 
49 53 983 1 582 52 192 0 582 767 
50 53 983 1 452 52 322 0 530 445 
51 53 983 1 322 52 452 0 477 993 
52 53 983 1 191 52 583 0 425 410 
53 53 983 1 060 52 714 0 372 695 
54 53 983 929 52 846 0 319 850 
55 53 983 797 52 977 0 266 873 
56 53 983 665 53 109 0 213 763 
57 53 983 533 53 242 0 160 522 
58 53 983 400 53 374 0 107 148 
59 53 983 267 53 507 0 53 641 
60 53 983 134 53 641 0 0 

 
 


