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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na různé formy financování dlouhodobého majetku. 

Informuje o finanční situaci obchodní společnosti, a možnostech financování 

nového pořizovaného dlouhodobého majetku (tahač). Porovnává nabídky úvěrů a 

leasingů od vybraných bankovních institucí a leasingových společností. Závěrem 

vyhodnotí nejefektivnější formu financování.  

 

 

Abstract  

The bachelor´s work  is specialized on different forms of financing of long-term 

property. It informs about financial situation of business company and possibility 

of  financing of newly bought long-term property (truck). It compares the forms of 

financing, the credit and the  leasing offered from selected bank institutions and 

leasing companies. Eventually considers the most effective way of financing. 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je poskytnout společnosti informace o různých 

formách pořízení dlouhodobého hmotného majetku a poté doporučit 

společnosti nejefektivnější variantu financování jejich pořizovaného 

dlouhodobého hmotného majetku.  

 

V mé bakalářské práci se budu zabývat výběrem nejvhodnějšího financování pro 

společnost KALA TRANS, s.r.o. 

 

V současné době trh nabízí více forem financování dlouhodobého hmotného 

majetku, proto by firmy měly vždy zhodnotit, které financování pro ně bude 

nejvhodnější. Firmy mohou majetek financovat vlastními volnými zdroji anebo 

zvolí financování cizími zdroji.  

 

První část bakalářské práce je zaměřená na poznatky z literatury. Je zde popsán 

dlouhodobý majetek, zdroje financování vlastními zdroji a cizími zdroji a výhody 

a nevýhody různých forem financování.  

 

V druhé praktické části je stručně popsána charakteristika firmy a její předmět 

podnikání. Poté jsou zde zahrnuty výpočty vybraných ukazatelů pro zjištění 

finanční situace firmy. Stručný popis nového tahače, který firma plánuje zakoupit 

a jeho možné způsoby financování, z nichž vyberu ten nejvhodnější pro firmu.  
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1 Vymezení dlouhodobého majetku 

Podstatným rysem dlouhodobého (hmotného a nehmotného) majetku je jeho účel: 

v prvé řadě má umožňovat, usnadňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou 

činnost, není tedy určen k okamžitému prodeji, ale k dlouhodobému užívání 

v činnosti podniku. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek nepořizuje podnik 

s cílem používat ho ke své činnosti, ale má ho ve své držbě proto, aby z něho 

dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů např. přijaté dividendy a podíly na 

zisku, výnosové úroky apod.  

 

Dlouhodobý majetek zahrnuje:  

- dlouhodobý hmotný majetek jako jsou pozemky, stavby apod. 

- dlouhodobý nehmotný majetek jako jsou zřizovací výdaje, goodwill apod. 

- dlouhodobý finanční majetek jako jsou majetkové podíly, cenné papíry, 

investice do jiných podnikových subjektů apod. (Kovanicová, 2004).  

 

Protože je tato bakalářské práce zaměřena na financování pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, popíši zde podrobněji charakteristiku 

tohoto majetek. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý finanční majetek zde 

popíši pouze okrajově.  

 

1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Je charakterizován fyzickou, hmatatelnou podobou. Stávají se jím věci uvedené 

do stavu způsobilého k užívání, kterými se rozumí dokončení věci a splnění 

technických funkcí a povinností stanovených zvláštními předpisy pro užívání 

(způsobilost k provozu). Může být odpisovaný nebo neodpisovaný (Sedláček, 

2005).  

 

Tři charakteristické rysy:  

- fyzická podstata 

- dlouhodobost používání přesahující zpravidla dobu jednoho roku 
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- dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka 

s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého 

obrazu (Kovanicová, 2004). 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., 

zákona o účetnictví zahrnuje do dlouhodobého hmotného majetku:  

 

- Pozemky: bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím 

- Stavby: bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti; stavby, důlní 

díla, důlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory 

apod. 

- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:  

a) Předměty drahých kovů bez ohledu na výši ocenění 

b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. 

- Pěstitelské celky trvalých porostů 

a) Ovocné stromy nebo ovocné keře 

b) Trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí 

- Dospělá zvířata a jejich skupiny: obsahuje dospělá zvířata a jejich 

skupiny (např. stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok 

- Jiný dlouhodobý hmotný majetek:  

a) Ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté 

vkladem jako součást pozemku 

b) Umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní 

památky, předměty kulturní hodnoty apod.  

- Nedokončený dlouhodobý majetek: obsahuje pořizovaný dlouhodobý 

hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého 

k užívání 
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1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Jeho hlavním znakem je, že je nehmotné podstaty, doba použitelnosti, i když ne u 

všech, je delší než jeden rok. Touto dobou se rozumí doba, po kterou je majetek 

využitelný pro současnou činnost (nebo uchovatelný pro další činnost). Dosahuje 

určité výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka, a to s ohledem na 

povinnosti uložené zákonem o účetnictví (Kovanicová, 2004).  

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., 

zákona o účetnictví zahrnuje do dlouhodobého nehmotného majetku:  

- Zřizovací výdaje: souhrn výdajů vynaložených na založení účetní 

jednotky do okamžiku jejich vzniku, zejména soudní a správní poplatky, 

výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby 

a nájemné. Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení 

dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související 

s přeměnou společnosti nebo družstva,  

- Ocenitelná práva: předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních 

předpisů,  

- Goodwill: kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho 

části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem 

nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem 

jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté 

závazky. 

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software: vytvořeny vlastní 

činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob 

 

1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

„Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje 

s cílem dlouhodobě (podobu delší než 1 rok) investovat volné peněžní prostředky 

či volná nepeněžní aktiva takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos 

charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených 
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aktiv apod. Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti 

podniku“ (Kovanicová, 224, 2004).  

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., 

zákona o účetnictví zahrnuje do dlouhodobého finančního majetku:  

 

- Půjčky a úvěry obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry 

ovládaným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem,  

- Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly obsahují zejména podíly, 

které nepředstavují podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet 

je do splatnosti 

- Jiný dlouhodobý finanční majetek obsahuje zejména poskytnuté 

dlouhodobé půjčky a úvěry, drahé kovy a kameny, případně předměty 

z drahých kovů a kamenů 

 

1.4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek můžeme pořídit zejména následujícími způsoby:  

- Nákupem 

- Vlastní výrobou 

- Vkladem 

- Darováním 

- Formou finančního leasingu 

Za okamžik pořízení dlouhodobého majetku se považuje okamžik přechodu 

většiny práv a rizik na kupující firmu, což je většinou den dodání. V případě 

nemovitostí se dnem pořízení rozumí okamžik doručení návrhu vkladu do 

Katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu.  

 

Za předpokladu, že dlouhodobý majetek nakoupíme, potom jej musíme ocenit 

pořizovací cenou, jež zahrnuje cenu pořízení majetku a dále vedlejší náklady, 

které jsou s pořízením tohoto majetku spojené (§47 odstavec 1, vyhláška č. 

500/2002 Sb.).  
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Jsou to zejména následující náklady:  

- Přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku 

- Úroky z úvěru do doby zařazení majetku do užívání  

- Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce 

- Clo 

- Doprava 

- Montáž 

- Licence, patenty a práva, jež byla vyžita při pořizování majetku 

- Zabezpečovací, konzervační a udržovací práce 

- Náklady na přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikace pro 

účetní jednotky, které mají vlastnické právo k dotčenému majetku 

- DPH v případě neplátce (Strouhal a další, 2012).  

 

Součástí vedlejších pořizovacích nákladů v žádném případě nejsou podle §47 

odstavec 2, vyhláška č. 500/2002 Sb.:  

- Náklady na opravu a údržbu 

- Náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu 

- Kurzové rozdíly 

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

- Nájemné za stavební pozemky, na kterém probíhá výstavba  

- Náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení 

- Náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami 

- Daň z přidané hodnoty (v případě plátce) 

- Daň z převodu nemovitosti (Strouhal a další, 2012).  
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2 Zdroje financování 

2.1 Vlastní zdroje financování 

Za vlastní zdroje financování považujeme vlastní kapitál. Vlastní kapitál je 

kapitál, který patří majiteli podniku. Tvoří jej kapitál, který podnik získal od 

svých majitelů (základní kapitál, kapitálové fondy) a které vydělal svou 

podnikatelskou činností (fondy ze zisku, nerozdělený hospodářský výsledek 

minulých let a hospodářský výsledek běžného účetního období). Vlastní kapitál je 

hlavním nositelem podnikatelského rizika. Vlastní kapitál není stálou veličinou, 

ale mění se podle výsledků hospodaření v příslušném období, vložením nového 

vlastního kapitálu majiteli nebo vložením kapitálu novými společníky (Synek a 

kol., 2002). 

 

Struktura vlastního kapitálu se odvíjí od právní formy podnikání, např. společnost 

s ručením omezeným musí ze zákona ze začátku podnikání vložit do společnosti 

200.000,-- jako základní kapitál a ze zákona musí tvořit zákonný rezervní fond ze 

zisku atd., která nejvíce ovlivňuje účtování o základním kapitálu, zákonném 

rezervním fondu, nedělitelném fondu apod. subjekty, které účtují o vlastním 

kapitálu (obchodní společnosti, družstva, státní podniky aj.), obvykle rozlišují 

jeho následující složky:  

- Základní kapitál 

- Kapitálové fondy 

- Fondy tvořené ze zisku 

- Převedené výsledky hospodaření 

- Výsledek hospodaření běžného účetního období (Sedláček, 2005). 

 

2.1.1 Základní kapitál  

Základní kapitál tvoří peněžité i nepeněžité vklady společníků do společnosti. Ve 

společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti se vytváří povinně a 

jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku (Synek a kol., 2002). 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí minimálně činit 200.000 

Kč (Strouhal a další, 2012).  
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Znaky základního kapitálu jsou následující:  

- Poskytovatel základního kapitálu je (spolu)vlastníkem podniku. V případě 

likvidace má nárok na podíl na likvidačním zůstatku 

- Poskytovatel základního kapitálu má nárok podílet se na výsledku 

hospodaření, přičemž hodnota nároku je závislá na velikosti 

spoluvlastnického podílu. Předpokladem uplatnění nároku je kladný 

výsledek hospodaření 

- Poskytovatel základního kapitálu má právo podílet se na řízení společnosti.  

- Základní kapitál je podniku ze strany vlastníků poskytnut trvale, tzn. 

neexistuje právní nárok na jeho splacení. 

- U kapitálových společností ručí společníci pouze do výše svého 

spoluvlastnického podílu.  

- Podíly na zisku nejsou daňově uznatelným výdajem (jsou spláceny ze 

zisku po zdanění (Zinecker, 2008). 

 

2.1.2 Kapitálové fondy 

Tvoří se ze zdrojů, které plynou do podniku z vnějšku. Tvoří se, např. z emisního 

ážia (kladný rozdíl mezi nominální cenou a vyšší prodejní cenou akcií, případně 

vkladů při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií), z přijatých 

darů, z dotací do vlastního kapitálu, z přecenění majetku (Sedláček, 2005). 

 

2.1.3 Fondy ze zisku 

Vytvářejí se přímo z obchodního zákoníku (spol. s r.o. a a.s. zákonný rezervní 

fondy, v družstvech nedělitelný fond), nebo je jejich tvorba předepsána stanovami 

společnosti (statutární a ostatní fondy). Jsou pojistkou proti nepředvídaným 

rizikům v podnikání; slouží ke krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu 

hospodaření společnosti (jsou proto označovány jako rezervní fondy) (Synek a 

kol., 2002).  
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2.1.4 Výsledky hospodaření 

Součást vlastního kapitálu je i výsledek hospodaření – vždyť dosahování zisku je 

podmínkou trvání podniku. Tento výsledek je sledován ve dvou položkách:  

1. Kumulovaný výsledek minulých let, který nebyl (v případě zisku) rozdělen 

na určité účely nebo který nebyl (v případě ztráty) uhrazen.  

2. Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) za jedno, právě skončené účetní 

období. Jeho rozdělení podléhá schvalovacímu řízení obchodní 

společnosti. Část tohoto výsledku se může rozdělit i mimo podnik (ve 

formě dividend, podílů na zisku, aj.). O tuto částku, která definitivně 

z podniku odchází, se vlastní kapitál sníží (Kovanicová, 2004).  

 

2.1.4.1 Nerozdělený výsledek hospodaření (zisk) 

Je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele (akcionáře), ale 

slouží k dalšímu podnikání. Nerozdělený zisk se přiděluje rezervnímu fondu 

(Synek a kol., 2002). 

 

2.1.4.2 Neuhrazená ztráta minulých let 

O vypořádání ztráty vždy rozhoduje příslušný orgán účetní jednotky, např. 

v akciové společnosti valná hromada akcionářů. Z předchozích let neuhrazená 

ztráta snižuje vlastní kapitál podniku. Pokud podnik dosáhl v předchozích letech 

ztrátu, může podle platných právních předpisů a rozhodnutí příslušného orgánu 

uhradit tuto ztrátu ze zisku běžného roku. Dosáhl-li ztrátu v běžném období a má 

nerozdělený zisk minulých let, může tento zisk použít na úhradu ztráty minulých 

let nebo společníci mohou tuto ztrátu vyrovnat vložením svých finančních 

prostředků (Sedláček, 2005). 

 

2.1.5 Hospodářský výsledek běžného účetního období 

Rozumí se tím čistý výsledek hospodaření (po zdanění daní z příjmů). Vykázaný 

zisk nebo ztráta za účetní období. Jelikož se tento výsledek hospodaření rozděluje 

až v následujícím účetním období, převádí se při otevírání účtů k prvnímu dni 



20 

 

nového účetního období na účet Počáteční účet rozvažný se souvztažným zápisem 

na účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Sedláček, 2005). 

 

2.2 Cizí zdroje financování 

V případě financování podniku cizími zdroji, mají poskytovatelé zdrojů 

financování postavení věřitele a získaný kapitál má charakter závazku. Cizí zdroje 

financování mají charakter externích zdrojů financování a podnik s nimi může 

disponovat po omezenou, dopředu známou dobu. Dluhové financování se 

vyznačuje společnými znaky:  

- Věřitelům náleží za poskytnutí finančních zdrojů odměna ve formě úroku 

z výše nesplaceného dluhu; výše úroku je upravená smluvně 

- Věřitel nenese podnikatelské riziko (neručí za závazky podniku a nepodílí 

se na úhradě ztráty), nemá právo podílet se na řízení podniku a zpravidla 

požaduje postupné splácení (umořování) dluhu.  

- Nejpozději na konci doby splatnosti (životnosti) je podnik povinen dluh 

vrátit (splatit) věřiteli (Režňáková, 2012).  

 

Podle doby jej rozdělujeme na krátkodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu do 

jednoho roku) a dlouhodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu delší než jeden 

rok).  

 

Do krátkodobého cizího kapitálu patří:  

- Krátkodobé bankovní úvěry 

- Dodavatelské úvěry (dodavatel dodá zboží na úvěr – tím vznikají závazky 

z obchodního styku)  

- Zálohy přijaté od odběratelů (jsou k dispozici podniku do doby dodávky – 

označují se též odběratelský úvěr) 

- Půjčky 

- Částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům) 

- Nezaplacené daně 

- Výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu)  
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Mezi dlouhodobý cizí kapitál patří:  

- Dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěr) 

- Operační leasing  

- Finanční leasing 

- Lombardní úvěr 

- Jiné dlouhodobé financování (Synek a kol., 2002). 

 

2.2.1 Bankovní úvěry  

„Úvěr (dluh, půjčka) je důležitý finanční instrument. Úvěrem rozumíme poskytnutí 

peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok“.  

 

„Podle doby splatnosti je možno rozdělit úvěry na:  

- Krátkodobé, kdy doba splatnosti nepřesahuje jeden rok 

- Střednědobé, kdy doba splatnosti je od jednoho do čtyř let 

- Dlouhodobé, kdy doba splatnosti je delší než čtyři roky“ (Radová, Dvořák, 

Málek, s. 127, 2005).  

 

2.2.1.1 Středně a dlouhodobé finanční úvěry 

Středně a dlouhodobé finanční úvěry poskytují podnikům na základě úvěrové 

smlouvy především bankovní instituce. Banky uvolňují úvěrové zdroje na období 

od 4 (u střednědobých) do 10 let (u dlouhodobých půjček). Základním znakem 

těchto úvěrů je jejich účelovost, tzn., že žadatel o úvěr udává účel užití úvěrových 

prostředků (stojní vybavení, pozemek, budova, provozní potřeby aj.) (Zinecker, 

2008). 

 

Hlavní způsoby umořování úvěru můžeme shrnout následujícím způsobem:  

- Úvěr je splatný najednou včetně úroků za určitou dobu. Jednorázové 

splácení se obvykle užívá pouze při krátké době splatnosti.  

- Úvěr je sjednán na neurčitou dobu. Musí být splacen najednou po 

výpovědi při zachování výpovědní lhůty. Úroky se platí ve lhůtách jejich 

splatnosti.  
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- Umořování úvěru se provádí od začátku pravidelnými platbami. Podle 

charakteru těchto plateb rozlišujeme následující alternativy:  

o Tyto platby mohou být stále stejné (část platby jde na úmor úvěru a 

část na zaplacení úroku). Hovoříme o konstantní anuitě.  

o Jejich výše není stejná. V tomto případě je většinou stejná částka, 

která snižuje úvěr – úmor. Hovoříme o konstantním úmoru.  

o Výše plateb ani úmoru není konstantní, většinou roste s dobou 

splatnosti, což je výhodné z hlediska rychlejšího umořování. 

Hovoříme o rostoucí anuitě.  

Přehled výše splátek úvěru včetně úroků z hlediska jejich časového rozložení 

sestavují banky pro své klienty do tzv. umořovacích plánů. 

Umořovací plány slouží:  

- K výpočtu a přehledu o výši jednotlivých plateb (úrok, úmor, anuita) 

v průběhu splácení úvěru 

- K odlišení úmoru a úroku za účelem správného zaúčtování (úmory se platí 

ze zisku a úroky se zahrnují do nákladů) 

- Ke zjištění stavu dosud nesplaceného úvěru z hlediska výpočtu úrokové 

platby např. při prodlení ve splácení (Radová, Dvořák, Málek, 2005). 

 

„Umořovací plán obsahuje pro každé období, pro které se sestavuje a v němž je 

úvěr splácen:  

- Výši anuity (splátky) 

- Výši úroku z úvěru 

- Váši úmoru (částky, o kterou je v každém období snížen úvěr) 

- Zůstatek úvěru (po odečtení úmoru). 

„Každá splátka se tedy skládá z úmoru úvěru a z úroku z úvěru. Hodnoty úroku 

v době splácení úvěru klesají, což vyplývá ze snižující se hodnoty úvěru, když 

předpokládáme, že úmory jsou kladné“ (Radová, Dvořák, Málek, s. 128, 2005). 

 

Nyní bych zde popsala různé druhy úvěrů, které se vztahují k tématu mé 

bakalářské práce, a kterými lze pořídit dlouhodobý hmotný majetek.  
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2.2.1.2 Revolvingový úvěr 

Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s možností dalšího obnovování. Funguje 

na stejném principu jako úvěr kontokorentní, je s tím rozdílem, že revolvingový 

úvěr se poskytuje účelově a není vázán na žádný bankovní běžný účet. Poskytuje 

se podnikatelům a firmám na financování provozních potřeb, především oběžných 

aktiv (pohledávky, zásoby).  

Revolvingový úvěr je neustále opakovatelný a obnovitelný. Lze ho v podstatě 

čerpat i splácet zároveň. Po zaplacení části dlužné částky lze z úvěrového rámce 

opět znovu čerpat. Není však doporučen na financování dlouhodobých investic, 

protože by to dlužníkovi vyšlo poměrně draho (REVOLVINGOVÝ ÚVĚR, 

2013).  

 

2.2.1.3 Lombardní úvěr 

Lombardní úvěr je takový úvěr, který je zajištěný zástavou movitých věcí. Mezi 

movité věci, které je možné zastavit, nejčastěji patří cenné papíry, šperky, drahé 

kovy či další komodity. Jde o krátkodobý úvěr.  

Lombardní úvěry jsou poskytované dvěma skupinám subjektů: 

- Fyzickým a právnickým osobám: banka vezme cennou věc do zástavy a na 

základě její hodnoty poskytne klientovi úvěr. To jak velký úvěr klient 

získá, banka rozhodne sama na základě zastavené věci. Běžně banka 

poskytuje klientům dvě třetiny až čtyři čtvrtiny zástavní hodnoty dané 

věci.  

- Komerčním bankám (LOMBARDNÍ ÚVĚR, 2013), avšak této skupině se 

věnovat nebudu, protože nespadá do tématu mé bakalářské práce.  

 

2.2.2 Obecná charakteristika leasingu 

„Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem, 

resp. smlouvu o pronájmu. Leasing tedy neznamená nic jiného, než pronájem 

(nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která 

majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci 

(osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc (nebo právo) 
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v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává 

majetek ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný 

majetek používat“ (Valouch, s. 9, 2012).  

 

Z hlediska praktického leasingu se rozlišují dva základní druhy leasingu – leasing 

operativní a leasing finanční (Valouch, 2012). 

 

2.2.2.1 Finanční leasing 

Finanční leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení 

doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Místo pojmu finanční leasing se 

můžeme setkat v českých daňových předpisech s pojmem finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci. Tento druh pronájmu je zpravidla dlouhodobější 

než pronájem operativní a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické 

životnosti pronajímaného majetku. V případě finančního leasingu pronajímatel 

obvykle smluvně přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a 

servisními službami pronajatého majetku (Valouch, 2012).  

 

2.2.2.2 Operativní leasing  

Operativním leasingem se pak obecně rozumí všechny ostatní druhy leasingu, 

které nejsou leasingem finančním. Jedná se tedy zejména o takový leasing, kdy po 

skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli 

(vlastníkovi). Operativní leasing je obvykle krátkodobější než leasing finanční a 

také doba pronájmu je obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého 

majetku. U této formy leasingu je také častější, že náklady spojené s údržbou, 

opravami či servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel (ovšem i 

tato povinnosti může být smluvně přenesena na nájemce) (Valouch, 2012).  

 

2.2.3 Cena leasingu 

Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných 

splátkách (měsíčních, čtvrtletních, případně ročních). Leasingová cena placená 

nájemcem pronajímateli zahrnuje:  
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- Postupné splátky pořizovací ceny majetku 

- Leasingovou marži,  

- Ostatní náklady, které se v rámci leasingových splátek přesouvají na 

nájemce (jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost 

bere na pořízení majetku, který poté pronajímá nájemci, případné poplatky 

bance za vedení úvěrových účtů, atd.) 

Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových 

splátek (Valouch, 2012).  

 

V leasingových smlouvách se také často objevuje tzv. leasingový koeficient. 

Leasingový koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého 

majetku oproti pořizovací ceně. Výše leasingového koeficientu tak na první 

pohled říká, jaký násobek pořizovací ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce 

pronajímatel za dobu trvání leasingové smlouvy. Výše leasingového koeficientu 

tak umožňuje základní orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých 

leasingových společností (Valouch, 2012).   
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3 Výhody a nevýhody různých možností financování 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

„Podnikatel (ale i soukromá fyzická osoba) stojí často před zásadním 

ekonomickým rozhodnutím, zda pořídit určitý majetek za hotové, nebo raději pro 

pořízení využít úvěr nebo se tento majetek pronajmout. Každá z těchto možností 

má své výhody i nevýhody“ (Valouch, s. 17, 2012).  

 

3.1 Koupě z vlastních peněžních prostředků 

Předpokladem koupě majetku z vlastních peněžních prostředků je, že subjekt má 

k dispozici volné finanční prostředky. Přesto i v situaci, kdy jsou volné peněžní 

prostředky k dispozici, nemusí být koupě za vlastní peněžní prostředky 

automaticky nejvhodnější formou pořízení majetku. Je totiž nutno zvažovat také 

alternativní metody pořízení (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitosti. 

Náklady obětované příležitosti jsou obvykle definovány jako prospěch, o který je 

dotyčný subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu. Náklady 

obětované příležitosti lze definovat také jako nerealizovaný prospěch druhé 

nejlepší varianty umístění volných peněžních prostředků.  

 

Výhody koupě z vlastních peněžních prostředků:  

- Subjekt se nezadlužuje, jako je tomu v případě pořizování majetku formou 

úvěru nebo leasingu 

- Koupí majetku za hotové se stává okamžitě vlastníkem pořízeného 

majetku  

- Není v žádném případě omezován v možnosti nakládání a s tímto 

majetkem  

- peněžní toky nejsou zatíženy v dalších obdobích po koupi nutností 

úvěrových či leasingových splátek ani nutností hradit další náklady 

spojené s alternativními formami pořízení (např. poplatky za vedení 

úvěrových účtů, poplatky za uzavření a správu úvěrových, případně 

leasingových smluv atd.)  
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Nevýhody koupě z vlastních peněžních prostředků:  

- nutnost vysokého jednorázového výdaje v hotovosti (negativně se 

promítne do cash-flow v okamžiku pořízení) 

- u většiny dlouhodobého majetku také skutečnost, že dle § 25 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nelze výdaje (náklady) na 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat pro 

daňové účely za výdaje (náklady) daňově uznatelné. Daňovým nákladem 

(výdajem) se v případě odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku rozumí pouze daňové odpisy vypočtené v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o daních z příjmů (Valouch, 2012).  

 

3.2 Koupě na úvěr 

Při koupi majetku na úvěr má podnik oproti koupi za hotové jednu velkou 

výhodu, a sice že nepotřebuje větší množství volných finančních prostředků. Ty 

si obstará půjčkou prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce.  

 

Další výhody:  

- Majetek je sice nakoupen za „cizí“ peněžní prostředky, ovšem již 

okamžikem nákupu se stává majetek kupujícího s právem tento majetek 

daňově i účetně odepisovat  

- Úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zi) 

zákona o dani z příjmu daňově uznatelným nákladem (výdajem)  

Koupí na úvěr tak podnik obvykle získává za vypůjčené peníze právo do daňově 

uznatelných nákladů (výdajů) uplatňovat jak odpisy majetku, tak i placené úroky 

z úvěrů a půjček.  

 

Nevýhody:  

- Nutnost vynakládání dalších nákladů na koupi: jedná se zejména o –  

o Placené úroky z úvěrů  

o Poplatky spojené s vedením úvěrových účtů  

o Poplatky za vyřízení žádosti o úvěr  
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o Přijmutím úvěru dochází k účetnímu zadlužení podniku, neboť 

výše přijatého úvěru se objeví přímo v rozvaze podniku jako 

položka cizích zdrojů. To samozřejmě poněkud zhoršuje pozici 

podniku v případě hodnocení rizikovosti investory, obchodními 

partnery atd. (Valouch, 2012).  

 

3.3 Pořízení majetku formou leasingu  

Přestože leasingové financování formálně nezvyšuje podíl cizího kapitálu 

v rozvaze podniku, má vliv na skutečnou kapitálovou strukturu. Neuvážené 

rozšiřování leasingu může podstatně ovlivnit finanční riziko a stabilitu podniku.  

 

Výhody leasingového financování:  

- Umožňuje užívat majetek, aniž by podnik musel mít kapitál na 

jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici; urychluje 

zavedení do provozu – zvyšuje konkurenční schopnost 

- Leasingové financování umožňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky 

do nákladů, a tím snižovat základ zdanění. Při financování z interních 

zdrojů či úvěru fungují jako zdanitelný náklad odpisy, či odpisy a úrok 

z úvěru. 

- Leasing umožňuje nájemci využití majetku, aniž by podstupoval riziko 

spojené s jeho pořízení (např. riziko prodlužování doby výstavby, 

zvyšování ceny investice, neplnění očekávaných parametrů investičního 

projektu) a riziko s jeho vlastněním  

 

Nevýhody leasingového financování:  

- Primární nevýhodou leasingového financování jsou jeho náklady. Pořízení 

majetku touto formou bývá obvykle dražší než pořízení pomocí úvěru či 

z interních zdrojů. Skutečné diference mezi náklady leasingu a náklady 

úvěru jsou však závislé na řadě faktorů (např. daňové podmínky pro 

leasing, poptávka po investicích), které se mohou podstatně měnit.  

- Po ukončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný 

majetek  
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- Přenášení některých vlastnických rizik na nájemce 

- Omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou, možnost 

odebrání předmětu leasingu 

- Obtíže při provádění potřebných úprav majetku (rekonstrukce, 

modernizace), protože vyžaduje souhlas pronajímatele  

- Nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem (eventuálně se značným 

penále) v případě rychlého zastarání majetku či jeho nízkého přínosu pro 

efektivnost nájemce  

 

Výhody a nevýhody leasingového financování by měly být vždy posuzovány 

podle jednotlivých leasingových smluv a v konkrétním leasingovém prostředí 

dané země. Leasing není vždy a za jakýchkoli podmínek pro firmu prospěšný; 

stejně nelze absolutizovat a zevšeobecňovat nevýhody leasingu (Valach, 2010).  

 

3.4 Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr 

Financování investic podniku prostřednictvím leasingu je velmi blízké 

financování pomocí různých forem dlouhodobých úvěrů- Zvyšování podílu úvěrů 

i leasingu na financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko. 

V obou případech se podnik zavazuje hradit po delší dobu splátky, zahrnující 

úmor určité částky (úvěru, pořizovací ceny) a úroku. Nemožnost splácet tyto 

splátky vede ke stejným důsledkům: zhoršování platební situace podniku, hrozba 

konkurzního řízení a úpadku.  

 

Existují tu však i rozdíly:  

- Při úvěrovém financování je pořizovaný dlouhodobý majetek ve 

vlastnictví podniku: ten uskutečňuje jeho odpisy, nemusí hradit 

leasingovou marži pronajímateli, hradí úmor a úrok z úvěru.  

- Při finančním leasingu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, 

podnik (nájemce) majetek jen využívá, ale neodepisuje. Uhrazuje 

leasingové splátky, zahrnující splátku pořizovací ceny, leasingovou marži 

pronajímatele.  
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- U leasingu je obvyklý odkup majetku koncem doby leasingu nájemcem, 

navýšením prvních leasingových splátek 

- Časování splátek leasingu a úvěru může být značně odlišné (Valach, 

2010).  

 

Při rozhodování o způsobu pořízení majetku na úvěr či formou leasingu jsou 

klíčové tři oblasti:  

1. Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem: leasing je 

administrativně méně náročný než úvěr; majetek pořizovaný formou 

leasingu je v majetku pronajímatele (leasingové společnosti), kdežto při 

pořízení na úvěr se majetek okamžitě stává vlastnictvím kupujícího; 

omezená nájemcova práva s majetkem volně nakládat (bez souhlasu 

pronajímatele nesmí provést žádné technické zhodnocení nebo úpravy) při 

koupi na leasing, tato omezení však při koupi na úvěr neplatí.  

2. Daňové dopady: při splnění daných podmínek v zákoně o dani z příjmů je 

u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdajem) placené nájemné, u 

úvěru jsou to placené úroky; v případě pořízení majetku na úvěr lze do 

daňových nákladů (výdajů) uplatňovat také daňové odpisy, avšak u 

leasingu nájemce tuto možnost nemá, protože nemá daný majetek ve 

vlastnictví 

3. Finanční náročnost pořízení: další významná oblast, kterou je nutno 

zvažovat při rozhodování o pořízení majetku formou leasingu nebo úvěru, 

jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu 

trvání leasingového vztahu nebo úvěrového vztahu (Valouch, 2012).  

 

„Obecně platí, že náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik vyšší než náklady na 

kapitál cizí. Důvody jsou dvojího charakteru. Především riziko vlastníka 

vkládajícího prostředky do podniku je vyšší než riziko věřitele. Věřitel má 

zaručený pravidelný úrokový výnos bez ohledu na ziskovost dlužníka a vkládá tyto 

prostředky na přesně vymezenou dobu, za kterou se mu vrátí. Vlastník vkládá 

prostředky na neomezenou dobu, jeho výnos není dopředu zaručen a závisí na 
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hospodářské situaci podniku, která je ovlivněna celou řadou podnikatelských 

rizik.  

Za druhé, nákladové úroky jsou daňově uznatelnými náklady, snižují zisk jako 

základ pro výpočet daně z příjmu, tento efekt je nazýván jako daňový štít.“ 

(Dluhošová, 121, 2010) 
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4 Kondice firmy  

4.1 Překapitalizace a podkapitalizace  

Ukazatele překapitalizace a podkapitalizace porovnáváme s hodnotou 1. Pokud je 

podnik překapitalizován, potom kryje svým vlastním kapitálem (případně i 

dlouhodobými zdroji) i část oběžných aktiv. Je-li podkapitalizován, potom 

krátkodobé cizí zdroje kryjí i část dlouhodobého majetku (Strouhal, 2012).  

 

Překapitalizace2011 =  =  = 0,41 

Překapitalizace2012 =  =  = 0,24 

 

Podkapitalizace2011 =  =  = 1,4 

Podkapitalizace2012 =  =  = 1,3 

Kde:  

VK – vlastní kapitál 

DM – dlouhodobý majetek 

 

 

Graf 1: podkapitalizace překapitalizace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z provedených výpočtů překapitalizace a podkapitalizace lze usuzovat, že podnik 

svými dlouhodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek ale částečně i oběžná 

aktiva. Z toho lze usuzovat, že podnik má nadměrné množství dlouhodobých 

zdrojů.  

 

4.2 Celková zadluženost  

Celkovou zadlužeností rozumíme poměr mezi cizími zdroji financování a 

celkovými zdroji financování nebo též celkovým majetkem. V případě, kdy 

ukazatel dosahuje hodnot vyšších než 0,5, podnik preferuje k financování svých 

podnikatelských aktivit cizí zdroje (Strouhal, 2012). 

 

CZadl 2011 =  =  = 0,86 

CZadl 2012 =  =  = 0,88 

 

Kde:  

CK – cizí kapitál 

CA – celková aktiva  

 

 

Graf 2: ukazatel celkové zadluženosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty ukazatele v letech 2011 a 2012 jsou vyšší než 0,5 a to z důvodu, že 

podnik více preferuje pro financování svých podnikatelských aktivit cizí zdroje.  
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4.3 Úrokové krytí 

Vyjadřuje, zda je podnik schopen splatit své úroky z úvěrů ze zisku před úroky a 

zdaněním. Co však tento ukazatel v žádném případě nevyjadřuje, zda je podnik 

schopen splatit úvěr jako celek (Strouhal, 2012).   

 

ÚK 2011 =  =  = 63 krát 

ÚK 2012 =  =  = 5,3 krát 

 

Kde:  

ÚK – úrokové krytí 

EBIT – provozní výsledek hospodaření 

 

 

Graf 3: úrokové krytí 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 3x – 6x. V letech 2012 jsou hodnoty 

oproti roku 2011 nižší, protože podnik začal pořizovat dlouhodobý majetek 

financovaný cizími zdroji koncem roku 2011 a v celém roce 2012.  

 



35 

 

4.4 Ukazatel krytí fixních plateb 

Ukazatel má podobnou konstrukci a vypovídací schopnost jako úrokové krytí, 

navíc však kromě placených úroků zahrnuje i leasingové splátky. Uplatňuje se 

v podnicích s vyšším podílem leasingového financování (Mrkvička, 2006).  

 

Krytí plateb 2012 =  =  = 2,00 

Kde:  

EBIT – provozní výsledek hospodaření  

 

4.5 Doba splácení dluhů 

Vyjadřuje schopnost podniku hradit ve sledovaném období z vyprodukovaných 

cash flow veškeré své dluhy, tj. i ty, které nejsou v tomto období ještě splatné. 

Vypovídací hodnota tohoto ukazatele je však v tomto kontextu více méně 

hypotetická, protože vychází jednak z neměnnosti budoucích cash flow, jednak 

z předpokladu, že cash flow nebude užit na nic jiného než právě na splácení dluhů 

(Mrkvička, 2006). 

 

Doba splácení dluhů 2011 =  =  = -0,023 

Doba splácení dluhů 2012 =  =  = 0,62  
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Graf 4: doba splácení dluhů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle výpočtů podnik v roce 2011 nebyl schopný splácet své závazky, ale v roce 

2012 se provozní cash flow dostal do kladných hodnot, protože podniku se zvýšil 

příjem z prodeje služeb a díky tomu je podnik schopný splácet své závazky.  

 

4.6 Altmanův model 

Altmanův index finančního zdraví se pomocí metody diskriminační analýzy snaží 

stanovit určitou hranici, která by rozdělila podniky na společnosti s vysokou 

pravděpodobností bankrotu a společnosti, kterým nebezpečí bankrotu nehrozí 

(Mrkvička, 2006).  

 

Z2011 = 

 = = 

2,53 

 

Z2012 = 
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 = 

= 

2,72 

 

 

Graf 5: altmanův index finančního zdraví 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Index finančního zdraví se nachází v takzvané šedé zóně a za období 2011 a 2012 

se postupně blíží k hranici 2,9. Firma může mít určité finanční potíže, ale není 

bezprostředně ohrožena bankrotem. Její hodnoty indexu finančního zdraví 

stoupají a podnik by se v dalším účetním období mohl dostat do pozice 

prosperující společnosti.   

 

4.7 Závěr teoretické části 

Podnik pro své financování preferuje více cizí zdroje než vlastní zdroje, kterých 

má pro financování dlouhodobého majetku nedostatek. Podnik je schopný splácet 

své závazky a není bezprostředně ohrožen bankrotem. Jelikož nemá dostatek 

vlastních peněžních prostředků na financování pořízení nového dlouhodobého 

majetku, doporučila bych pořízení dalšího vozidla financovat z cizích zdrojů (úvěr 

nebo leasing). Po osobní schůzce v leasingových společnostech a bankovních 

institucích mi byly navrhnuty možnosti financování a na základě 

předložených výpočtů. Z toho vyplývá, že firma může financovat pořízení 

svého nového dlouhodobého majetku cizími zdroji. Na tuto část naváži 

v praktické části, kde porovnám navrhnuté formy financování od vybraných 
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leasingových společností a bankovních institucí, a vyberu z nich nejefektivnější 

financování nového pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku společnosti.   
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5 Charakteristika společnosti 

5.1 Obecné informace o společnosti  

Společnost, kterou jsem si pro svoji bakalářskou práci vybrala je skutečná, a 

veškeré informace uvedené v této práci jsou reálné.  

Společnost KALA TRANS, s.r.o. byla založena dne 4. května 2011 (datum 

zapsání firmy do obchodního rejstříku).  

 

Společnost se zabývá nákladní kamionovou a osobní autobusovou dopravou. 

Jediný společník v předchozím období podnikal jako OSVČ na základě 

živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že postupně docházelo k rozvoji 

činnosti firmy, rozhodl se založit společnost s jinou právní formou a to společnost 

s ručením omezeným. 

 

Předmět podnikání společnosti jsou:  

- Silniční motorová doprava vnitrostátní (nákladní): 82% 

- Silniční motorová doprava mezinárodní (nákladní): 15% 

- Silniční motorová doprava mezinárodní (osobní):  2,18% 

- Silniční motorová doprava vnitrostátní (osobní): 0,8% 

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor: 0,02% 

 

Společnosti plynou příjmy od zákazníků (výrobních firem, spedičních společností, 

cestovních kanceláří atd.) se sídlem v České republice a zahraničních firem se 

sídlem v Evropské unii. Analytikou má rozdělené tržby na nákladní dopravě 

(přeprava zboží) a autobusové (osobní dopravě). 

 

Silniční motorová doprava vnitrostátní (nákladní), tj. přepravy pro zákazníky 

se sídlem v České republice, je hlavní a prioritní činnost celé firmy. Jde hlavně o 

příjmy za poskytnutí přepravních služeb na základě dlouhodobých smluv. Z této 

činnosti plyne více než tři čtvrtiny celkových tržeb.  
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Silniční motorová doprava mezinárodní (nákladní) je poskytovaná firmám a 

spedičním společnostem, které sídlí v zahraničí. Nabídky přeprav si firma KALA 

TRANS, s.r.o. buď zajišťuje smluvně přímo osobním jednáním v příslušných 

společnostech, anebo na veletrzích dopravy a logistiky, které se pravidelně konají 

po celé Evropské unii. Využívá také vyhledávání přeprav prostřednictvím 

dopravních databank. Tyto přepravy jsou převážně účtovány v cizí měně.  

 

Silniční motorová doprava mezinárodní (přeprava osob) je dalším důležitým 

předmětem podnikání a spolupráce v tomto směru se rychle rozvíjí. Jedná se 

především o přepravu osob v rámci celé Evropské unie i mimo ni pro české i 

zahraniční firmy se sídlem v České republice nebo některém ze států Evropského 

společenství.  

 

Silniční motorovou doprava vnitrostátní (přeprava osob) firma nabízí pouze 

okrajově a jedná se hlavně o přepravu osob v rámci České republiky.   

 

Přestože firma působí na trhu velmi krátkou dobu, dokáže dobře odolávat 

konkurenci. Hlavním důvodem je dlouhodobá zkušenost jednatelů a zaměstnanců 

firmy, dobré vyjednávací schopnosti a jazyková dovednosti. Důležitá je také 

vybavenost vozového parku, která musí odpovídat přísné legislativě Evropské 

unie. Konkurenci schopnost firmě stěžuje vysoké ceny pohonných hmot, zavádění 

mýtného nejen na dálnicích, ale i rychlostních silnicích a silnicích prvních tříd, 

což vysokou měrou zvyšuje náklady na provoz a toto musí být také zohledněno 

v cenách za přepravy.   

 

Jak je patrné z názvu společnosti, tak společnost má formu společnosti s ručením 

omezeným. Byla založena jedním společníkem, který při vzniku splatil celý vklad 

200.000,--. Nyní má firma základní kapitál zvýšený na 350.000,--. Společnost má 

dva jednatele, kteří jednají samostatně. Společnost má v současné době 12 

zaměstnanců.  
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5.2 Finanční situace firmy  

Firma od svého vzniku má kladný výsledek hospodaření. Je to díky tomu, že od 

začátku své existence má velmi důležitou smlouvu s firmou, které nabízí své 

služby a nachází se blízko sídla podnikání. Od této společnosti má pravidelné 

zakázky, které jsou plánované vždy týden dopředu. Tyto zisky jsou stěžejním 

příjmem společnosti.  

 

Pro zahájení podnikání si společnost musela zajistit financování cizími zdroji a 

částečně vkladem vlastního kapitálu. Financování cizími zdroji je zajištěno 

převážně formou leasingů a úvěrů. Přestože firma financovala veškerý svůj 

majetek z cizích zdrojů, tak je schopna ze svých tržeb pokrýt veškeré své náklady, 

které ji při provozu podnikání vznikají a vykazovat zisk z podnikání.  
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5.2.1 Finanční situace ve společnosti v letech 2011 – 2012  

Rozvaha (v tis. Kč ) v letech 2011 – 2012 (zkrácená forma) 

Tabulka 1: rozvaha - aktiva 

Rok 
2011 2012 

Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 1 1602  1602 5 184 -204 4 980 

Dlouhodobý majetek 2 567  567 2607 -204 2403 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 2  2 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 565  565 2607 -204 2403 

Pozemky 5 0  0 0 0 0 

Stavby 6 0  0 0 0 0 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
7 92  92 1646 -204 1442 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
8 473  473 961 0 961 

Oběžná aktiva 9 840  840 2345 0 2345 

Krátkodobé pohledávky 10 553  553 2012 0 2012 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 
11 550  550 1847 0 1847 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 3  3 165 0 165 

Krátkodobý finanční majetek 13 287  287 333 0 333 

Peníze 14 89  89 52 0 52 

Účty v bankách 15 198  198 281 0 281 

Časové rozlišení 16 195  195 232 0 232 

Náklady příštích období 17 195  195 2290 0 229 

Příjmy příštích období 18    3 0 3 

(Zdroj: vlastní zpracování a poskytnuté výkazy) 

 

Z výše uvedeného výkazu můžeme zjistit, že aktiva společnosti mají rostoucí 

trend. Je to hlavně způsobeno pořízením nového dlouhodobého hmotného 

majetku. Tento majetek firma musela zakoupit, protože získala stálé zakázky a 

musela uspokojit své zákazníky. Oběžná aktiva také vzrostla a to v důsledku 

zvýšení krátkodobých pohledávek, které mají největší podíl na těchto aktivech. 

Krátkodobé pohledávky se zvýšily z důvodu nových stálých zakázek a většího 

odběru nabízených přeprav. Částka, která je vedená na nedokončeném 

dlouhodobém hmotném majetku, souvisí s výdaji na rekonstrukci budovy, kterou 
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firma bude tento rok kolaudovat a budova přejde do užívání. Tyto náklady se 

převedou do pořizovací ceny budovy, která bude poté vedena na dlouhodobém 

hmotném majetku - stavby. K této budově náleží vlastní pozemky pro parkování 

vozidel.  

 

Rozvaha (v tis. Kč ) v letech 2011 – 2012 (zkrácená forma) 

Tabulka 2: rozvaha - pasiva 

Pasiva Číslo 

řádku 
2011 2012 

Pasiva celkem 1 1602 4980 

Vlastní kapitál 2 232 575 

Základní kapitál 3 200 350 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4  10 

Výsledek hospodaření minulých let 5  22 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 32 193 

Cizí zdroje 7 1370 4405 

Dlouhodobé závazky 8 558 2686 

Závazky z obchodních vztahů 9 98 820 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 10 460 1866 

Krátkodobé závazky 11 812 1669 

Závazky z obchodních vztahů 12 563 1230 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 13  48 

Závazky k zaměstnancům 14 115 149 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 15 43 75 

Stát – daňové závazky a dotace 16 90 157 

Dohadné účty pasivní 17 1 10 

Bankovní úvěry a výpomoc 18  50 

Krátkodobé bankovní úvěry 19  50 

(Zdroj: vlastní zpracování a poskytnuté výkazy) 

 

Z výše uvedeného výkazu můžeme zjistit, že vlastní kapitál má rostoucí trend. 

Bylo to hlavně způsobeno navýšením základního kapitálu z 200.000,-- na 

350.000,-- a zvýšením výsledku hospodaření za běžné účetní období. Výsledek 

hospodaření za běžné období se zvýšil v důsledku vyšších tržeb za rok 2012. 

Zvýšení cizích zdrojů hlavně způsobilo, že firma nakoupila nové nákladní 

automobily a tím se zvedly dlouhodobé závazky z obchodních vztahů, kde 
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firma účtuje úvěry. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů se zvedly z 

důvodu vyššího odběru pohonných hmot a větší nákladů na opravy a údržbu 

vozového parku.  

Závazky k zaměstnancům se zvýšily, protože firma přijala nové zaměstnance a to 

také mělo za následek zvýšení závazků na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění.  

Vzhledem k tomu, že se firma stala v roce 2012 měsíčním plátcem daně 

z přidané hodnoty, zvýšily se daňové závazky. Jelikož si firma na svém běžném 

bankovním účtu zřídila kontokorent v částce 50.000,-- zvýšily se krátkodobé 

bankovní úvěry oproti roku 2011.  

 

Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) v letech 2011 – 2012 (ve zkráceném rozsahu) 

Tabulka 3: výkaz zisků a ztrát 

 
Číslo 

řádku 
2011 2012 

Výkony 1 4116 12938 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 4115 12938 

Výkonová spotřeba 3 3421 9965 

Spotřeba materiálu a energie 4 1990 5688 

Služby 5 1431 4277 

Přidaná hodnota 6 695 2973 

Ostatní náklady 7 615 2196 

Mzdové náklady 8 469 1656 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 9  24 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 146 516 

Daně a poplatky 11 27 59 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 12 193 

Ostatní provozní výnosy 13 22 52 

Ostatní provozní náklady 14  9 

Provozní výsledek hospodaření 15 63 568 

Nákladové úroky 16 1 107 

Ostatní finanční výnosy 17  6 

Ostatní finanční náklady 18 20 217 

Finanční výsledek hospodaření 19 -21 -318 

Daň z příjmů za běžnou činnost 20 10 57 

Splatná 21 10 57 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 22 32 193 

Výsledek hospodaření za účetní období 23 32 193 

Výsledek hospodaření před zdaněním 24 43 250 

(Zdroj: vlastní zpracován a poskytnuté výkazy) 
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Jak lze vyčíst z výše uvedeného výkazu zisků a ztrát výsledek hospodaření za 

účetní období se zvýšil a to díky tomu, že provozní výsledek hospodaření byl 

mnohem vyšší oproti roku 2011. Největší podíl na tomto jevu má až 

trojnásobné zvýšení tržeb a to především v důsledku získání stálých zakázek. 

Tyto tržby se zvýšily, i když cena za prodej služeb zůstala neměnná.  

K zápornému finančnímu výsledku hospodaření došlo v důsledku navýšení 

nákladových úroků, protože v roce 2012 si firma vypůjčila nové cizí zdroje na 

financování nového dlouhodobého majetku.  

Protože společnost zajišťuje svoji činnost více vozidly než v roce 2011, zvedly 

se jí náklady na spotřebě materiálu a energie, což nejvíce ovlivnil odběr 

pohonných hmot, který se zvýšil téměř 5 krát.  

 

5.3 Výpočty ukazatelů hospodaření společnosti  

Abych zjistila, jak firma dokáže hospodařit se svým majetkem, použiji vybrané 

ukazatele, které stručně popíši. Jedná se hlavně o tyto ukazatele:  

- Ukazatele zadluženosti 

- Ukazatele rentability 

- Ukazatele likvidity 

 

5.3.1 Ukazatele zadluženosti  

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, 

v jakém firma používá k financování dluhy (tedy zadluženost firmy). Zadluženost 

není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko 

finanční nestability (Sedláček, 2001). 

 

Celková zadluženost 

 

Celková zadluženost =  * 100 = % 
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Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým 

aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Zadluženost ovlivňuje jak věřitelské riziko, tak i výnosnost podniku. Zadluženost 

sama o sobě není negativní charakteristikou podniku, neboť není nezbytné, aby 

podnik využíval k financování své činnosti pouze vlastní kapitál (Dluhošová, 

2010).  

 

Kvóta vlastního kapitálu 

 

Kvóta vlastního kapitálu =  * 100 = % 

 

Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 

firmy. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře 

firmy (Sedláček, 2001).  

 

Běžná zadluženost 

 

Běžná zadluženost =  * 100 = % 

 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, 

pasivní přechodné a dohadné položky) s celkovými aktivy (Sedláček, 2001).  

 

Dlouhodobá zadluženost  

 

Dlouhodobá zadluženost =  * 100 = % 

 

Vyjadřuje, jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými cizími zdroji. Do 

dlouhodobých cizích zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a 

rezervy (Sedláček, 2001).  
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Tabulka 4: ukazatele zadluženosti 

Rok 2011 2012 Doporučená hodnota 

Celková zadluženost 85,52% 88,45 50% 

Kvóta vlastního kapitálu 14,48% 11,55% 50% 

Běžná zadluženost 50,69% 34,52% Co nejmenší 

Dlouhodobá zadluženost 6,12% 16,47% Co nejmenší 

(Zdroj: vlastní zpracování a výpočty) 

 

 

Graf 6: ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková zadluženost je vyšší než doporučené hodnoty. Je to převážně způsobeno 

tím, že podnik využívá pro financování svých aktiv hlavně cizí zdroje. Celková 

zadluženost vzrostla oproti roku 2011, protože podnik v roce 2012 nakoupil nové 

automobily a tím se zvedly i cizí zdroje, kterými je tento majetek financován.  

Běžná zadluženost klesla, protože podniku více vzrostly aktiva oproti 

krátkodobým závazkům, i když si podnik v roce 2012 vzal kontokorentní úvěr.  

Dlouhodobá zadluženost je relativně nízká, i když oproti roku 2011 vzrostla. 

Bylo to hlavně způsobeno tím, že podnik si vypůjčil nové cizí zdroje a tím se mu 

zvedly dlouhodobé závazky. Aktiva se zvýšila také, ale ne o tolik, aby tento 

ukazatel byl klesající.  
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5.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Ukazatel rentability slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti. Jedná se o ukazatele, které jednoznačně budou nejvíce 

zajímat akcionáře a potenciální investory (Růčková, 2011).  

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 

ROI =  *100 = % 

 

Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového 

vloženého kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti (Růčková, 

2011).  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

ROE =  * 100 = % 

 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika (Sedláček, 2001).  

 

Rentabilita vložených aktiv (ROA) 

 

ROA =  * 100 = % 

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (Sedláček, 2001).  
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Rentabilita tržeb (ROS)  

ROS =  * 100 = % 

 

Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční 

analýzy. Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je 

znakem dobré práce managementu firmy a dobrého jména firmy na trhu, vysoká 

úroveň ukazatele ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy (Dluhošová, 2010). 

 

Tabulka 5: ukazatele rentability 

Rok 2011 2012 Doporučené hodnoty 

Rentabilita vloženého kapitálu 3,93% 11,41% 12% - 15%; více jak 15% 

velmi dobré 

Rentabilita vlastního kapitálu 13,79% 33,57% větší než 2% - 3% 

Rentabilita vložených aktiv 2% 3,88% větší než 10% 

Rentabilita tržeb 0,78% 1,5% větší než 6% 

(Zdroj: vlastní zpracování + výpočty) 

 

 

Graf 7: ukazatele rentability 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita vloženého kapitálu hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu. Tato výnosnost v roce 2012 stoupla na 11,41%. Tento výsledek lze 

interpretovat tak, že na 1 korunu vloženého celkového kapitálu připadá 11,4 
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haléřů z provozního výsledku hospodaření. Tyto hodnoty sice nelze hodnotit příliš 

pozitivně, ale v příštím roce by tyto hodnoty mohl přesáhnout hranici 12% a jejich 

hodnocení by poté bylo dobré. 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a 

jejich zhodnocení v zisku. Tento ukazatel v roce 2012 stoupl na 33,57%. Tento 

výsledek lze interpretovat tak, že asi 33,6 haléřů ze zisku připadá na 1 

investovanou korunu. Tento ukazatel lze hodnotit velmi pozitivně, protože se 

nachází nad doporučenými hodnotami. 

Rentabilita vložených aktiv vyjadřuje kolik procent zisku je v investovaných 

aktivech. Rentabilita celkových aktiv v roce 2012 vzrostla na 3,88%. Tento 

výsledek lze interpretovat tak, že na 1 korunu vloženého kapitálu připadá zhruba 

3,9 haléřů ze zisku. Tento ukazatel však hodnotit pozitivně nelze, protože se 

nenachází nad doporučenou hodnotou 10%.  

Rentabilita tržeb vzrostla v roce 2012 na 1,5%. Tento výsledek zle interpretovat 

tak, že 1,5 haléřů ze zisku připadá na 1 korunu tržeb. Tento výsledek nelze 

hodnotit pozitivně, protože nepřesahuje doporučenou hodnotu 6%.  

Celkové hodnocení ukazatelů rentability lze hodnotit pozitivně, protože se od 

roku 2011, kdy firma vznikla a začala podnikat, všechny ukazatele zvýšily. 

Nejvíce se zvýšila rentabilita vlastního kapitálu a to je velmi lákavé pro investory.  

 

5.3.3 Ukazatele likvidity  

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Likvidita je souhrn všech 

potenciálně likvidních prostředků, která má firma k dispozici pro úhradu svých 

splatných závazků. Solventnost se definuje jako připravenost hradit své dluhy, 

když nastala jejich splatnost a je tedy jednou ze základních podmínek existence 

firmy. Existuje vzájemná podmíněnost likvidity a solventnosti. Podmínkou 

solventnosti je, aby firma měla část majetku vázánou ve formě, již může platit – 

tedy ve formě peněz. Podmínkou solventnosti je tedy likvidita.  

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. 

Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow 

(Sedláček, 2001).  
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Běžná likvidita  

 

Běžná likvidita =   

Smysl ukazatele spočívá v tom, že se poměřuje objem oběžných aktiv jako 

potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké 

budoucnosti. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 

2,5 (Dluhošová, 2010).  

 

Okamžitá likvidita  

 

Okamžitá likvidita =  

Základní složku pohotových platebních a tedy nejlikvidnějších prostředků tvoří 

peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky (Dluhošová, 2010). Doporučené 

hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí od 0,2 do 0,5.  

 

Ukazatel pohotové likvidity zde nemá smysl počítat, protože firma nemá žádné 

zásoby. Tudíž jej počítat nebudu, protože by vyšla stejná hodnota jako u běžné 

likvidity.  

 

Tabulka 6: ukazatele likvidity 

Rok 2011 2012 Doporučené hodnoty 

Běžná likvidita 1,03 1,36 1,5 – 2,5 

Okamžitá likvidita 0,35 0,2 0,2 – 0,5 

(Zdroj: vlastní zpracování + výpočty) 
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Graf 8: ukazatele likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Běžná likvidita se nepohybuje ani v jednom roce v doporučených hodnotách 1,5 

– 2,5. Je to hlavně způsobeno tím, že podnik je zadlužen a má více cizích zdrojů 

než vlastních. Tato likvidita ovšem v roce 2012 vzrostla, což je příznivý jev.  

Okamžitá likvidita se pohybuje ve všech letech v doporučených hodnotách 0,2 – 

0,5. Ukazatel však v roce 2012 klesl na 0,2, což bylo způsobeno hlavně příbytkem 

nových cizích zdrojů hlavně získáním kontokorentního účtu na běžném účtu.  

Celkové hodnocení likvidity však pozitivní není. Podnik by se měl více soustředit 

na udržení peněz na bankovním účtu a více splácet své závazky. Také by se měl 

pokusit snížit částku pohledávek, protože by tyto peníze mohl lépe využít pro 

financování např. svých krátkodobých závazků.  

 

5.4 Celkové hodnocení finanční situace podniku 

Vzhledem k tomu, že vypočtené ukazatele rentability a běžné likvidity mají 

vzrůstající tendenci, lze hodnotit finanční situaci podniku pozitivně, přestože 

rentabilita tržeb se nepohybuje nad doporučenou hodnotu 6%.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je však velmi příznivý pro investory, 

protože jejich vklad by byl zhodnocen velmi dobře. Aby zvýšila ukazatel 

rentability tržeb, měla by firma zvýšit ceny za poskytované služby a tím by se jí 

zvýšily tržby. Musí však také posoudit další aspekty a to především, aby nepřišla 
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o své stálé zákazníky. Po konzultaci s jednatelem, který má na starosti cenovou 

politiku a jednání se zákazníky, jsem se dozvěděla, že tato forma navýšení tržeb 

není za stávajících podmínek přijatelná. Výhodou je solventnost těchto zákazníků 

v souvislosti se včasnou úhradou faktur, což je ze strany firmy považována za 

důležitější aspekt nežli navýšení cen.  

Dalším krokem ke zvýšení rentability tržeb je snížení nákladů na provoz svého 

vozového parku, což firma považuje jako vhodnější nástroj. Je třeba sledovat 

dodavatelské ceny na trhu.  

Zvýšení likviditu by mohla tím, že by dávala větší důraz na vymáhání pohledávek 

a peněžní prostředky, které obdrží, může využít mnohem efektivněji např. na 

splacení svých závazků.  

Skutečnost, že je firma více zadlužená než udávají doporučené hodnoty, je hlavně 

způsobeno tím, že nemá dostatečně velký vlastní kapitál na financování pořízení 

nových dopravních prostředků. Ukazatel celkové zadluženosti sice vzrostl, ale jen 

nepatrně hlavně v důsledku zvýšení dlouhodobých závazků v roce 2012 z důvodu, 

že pořizovala nové dopravní prostředky. Přestože je firma zadlužená, tak na 

základě osobních schůzek v bankovních institucích a leasingových 

společnostech, doporučuji financovat pořizovaný dlouhodobý majetek cizími 

zdroji.  
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6 Popis nakoupeného tahače 

Společnost se rozhodla pro nákup nového dlouhodobého majetku tahače 

VOLVO FH13 460HP 4x2. Tahače, které společnost doposud má jsou plně 

funkční a jsou využívané na 100%. Avšak firma má možnost získat nové zakázky, 

pokud svůj vozový park rozšíří alespoň o jeden nový automobil. Návěs, který 

firma plánuje také nakoupit ale už opotřebovaný, v této bakalářské práci popisovat 

nebudu. Firmě nyní hlavně záleží na koupi nového tahače, aby ji vydržel co 

nejdéle.  

 

Cena je dána v eurech a veškeré výpočty budou přepočítávány kurzem stanovým 

českou národní bankou k 7.3. 2013. Tento kurz je 25,510 CZK za 1 EUR.   

 

Cena bez DPH           74.900 EUR 

DPH 21%           15.729 EUR 

Cena s DPH           90.629 EUR 

Cena při přepočtu kurzu 25,510 CZK   1.910.699 Kč 

DPH 21%           401.246,79 Kč 

Cena celkem       2.311.945,79 Kč 

 

Záruční doba tahače je 24 měsíců nebo 300.000 km. Záleží, která skutečnost 

nastane dříve.  

 

Technické parametry 

- Kabina Globetrotter L2H2 

- Emisní limit Euro 5 EEV 

- Motor D13c 460HP, SCR, 2300 NM 

- Motorový brzda  

 

Vybavení tahače 

- Interiér a sedadla z textilu 

- Komfortní sedadla řidiče, odpružené, vyhřívané, pás 

- Horní lůžka pevná 
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7 Možnosti financování 

Když firma pořizuje nový dlouhodobý majetek, rozhoduje se, jak tento majetek 

bude financovat. Nejdříve ovšem přemýšlí, zda majetek bude financovat vlastními 

zdroji nebo cizími zdroji. V tomto případě firma nemá dostatek vlastních zdrojů a 

bude se tedy rozhodovat, který cizí zdroj pro ni bude nejlepší. Společnosti KALA 

TRANS, s.r.o. byly nabídnuty formy financování úvěrem i leasingem na nový 

pořizovaný tahač VOLVO FH13 460HP 4x2.  

 

7.1 Nabídky leasingu 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala dvě leasingové firmy. ČSOB Leasing 

a.s., se kterou již firma spolupracuje a druhou VOLVO Finacial Services Services 

Czech Republic s.r.o. (dále jen VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.), 

která přímo spolupracuje s VOLVO Trucks Czech s.r.o., od které firma nový 

tahač VOLVO FH13 460HP 4x2 pořizuje.  

 

7.1.1 ČSOB Leasing a.s. 

Společnost ČSOB Leasing byla založena v roce 1995, tehdy však ještě pod 

názvem OB leasing, a.s. V roce 2001 byla tato společnost přejmenována na ČSOB 

Leasing. V tomto roce společnost ČSOB leasing dosáhla vrcholného postavení na 

českém trhu, které si drží dodnes (ČSOB Leasing a.s.).  

 

Společnosti KALA TRANS, s.r.o. byl navrhnut finanční leasing s akontací. 

Uvedené ceny v tabulce jsou v EUR a budou v kapitole 8 srovnávány v české 

měně kurzem 25,510 Kč = 1 EUR.   
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Tabulka 7: ČSOB leasing a.s. – finanční leasing s akontací 

Finanční leasing s akontací 

Pořizovací cena bez DPH 74 900 EUR 

Pořizovací cena s 21% DPH 90 629 EUR 

Jednorázová splátka předem (JSP) bez DPH 7 490 EUR 

JSP s 21% DPH 9 063 EUR 

Měsíční splátka s DPH 1 519 EUR 

Měsíční splátky pojištění s 10% spoluúčastí 107,06 EUR 

Měsíční splátka včetně pojištění s DPH 1.626,06 EUR 

Leasingový koeficient 1,105 

Kupní cena bez DPH 150 EUR 

Kupní cena s 21% DPH 182 EUR 

Smluvní poplatky 0 

Měsíční poplatek za správu leasingu 0 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 8) 

 

Jedná se o finanční leasing s akontací a s následnou koupí pronajímané věci. U 

tohoto finančního leasingu se platí splátky s DPH. Jak lze z výše uvedené tabulky 

vyčíst, měsíční splátka včetně pojištění a DPH je 1.626,06 EUR. Pojištění tahače 

VOLVO FH-460HP 4x2 je sjednáno u dceřiné společnosti ČSOB Pojišťovna a 

jeho částka je 107,06 EUR. Společnost ČSOB Leasing nevyžaduje žádné poplatky 

za poskytnutí finančního leasingu a také nepožaduje žádné poplatky za správu 

leasingu. Kupní cena, která činí i s DPH 182 EUR, bude zaplacena na konci 

leasingu. Trvání leasingu je stanoveno na dobu 5 let tedy 60 měsíců.  

 

7.1.2 VOLVO Financial Services Financial Services Czech Republic (dále 

pouze VFS) 

Společnost VFS je pobočkou, kterou vlastní společnost AB Volvo. Poskytuje 

finanční služby společnostem Volvo, které se zaměřují na nákladní automobily, 

autobusy a dálkové autobusy, stavebnictví, letectví a námořní dopravu. Od roku 

2002 rovněž pro zákazníky skupiny Volvo Group poskytují specializované 

produkty pojištění. Společnost VFS má své sídlo v městě Greensboro, Severní 

Karolína (USA) a je aktivní v celé Evropě, v Amerikách, Asii a Austrálii 

(http://www.vfsco.com/financialservices/czech/cs-

cz/about_us/Pages/about_us.aspx).  
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Ceny uvedené v tabulkách jsou uvedeny v EUR a budou v kapitole 8 porovnány 

v české měně kurzem 25,510 Kč = 1 EUR. 

 

Tabulka 8: 7.1.2 VOLVO Financial Services Financial Services Czech Republic – finanční leasing 

Finanční leasing 

Pořizovací cena bez DPH 74.900 EUR 

Pořizovací cena včetně DPH 90 629 EUR 

Mimořádná splátka 10% z pořizovací ceny bez DPH + první splátka 8.772 EUR 

Mimořádná splátka 10% z pořizovací ceny včetně DPH + první splátka 10 614 EUR 

Měsíční splátka bez DPH 1 282 EUR 

Měsíční splátka včetně DPH 1 551 EUR 

Čtvrtletní pojištění  294,00 EUR 

Poplatky za vedení leasingového účtu 0 EUR 

Poplatky za zprostředkování leasingu  0 EUR 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 7) 

 

Jedná se o finanční leasing s následnou koupí. U tohoto leasingu se platí splátky 

včetně DPH. Jak lze vyčíst z uvedené tabulky, je zde stanovená mimořádná 

splátka, která se zaplatí při sepsání smlouvy a je v hodnotě 10.614,- EUR včetně 

DPH. Měsíční splátky, které by firma KALA TRANS, s.r.o. platila včetně DPH, 

jsou 1 551,- EUR. Společnost nabízí v rámci leasingu pojištění, ale je placeno 

zvlášť a čtvrtletně. Trvání leasingu je stanovena na dobu 5 let tedy na 60 měsíců.  

 

7.2 Nabídky úvěrů  

Ve spolupráci s jednateli firmy, jsme vybrali nabídky úvěrů od České spořitelny 

a.s., kde má firma zřízen svůj bankovní účet jak v české měně tak v eurové měně. 

Dále jsme vybrali GE Money Bank, protože tato banka se nachází v sídle 

podnikání společnosti a jako poslední jsme na základě domluvy oslovili 

společnost ČSOB Leasing, a.s., se kterou firma již spolupracuje, a nabídly nám 

zákaznický úvěr.  

7.2.1 Česká spořitelna a.s. 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako 
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akciová společnost. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné 

klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve 

financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. 

V roce 2012 se stala nedůvěryhodnější bankou (Česká spořitelna a.s.).  

 

Ceny uvedené v tabulkách jsou v českých korunách bez DPH.  

 

Tabulka 9: Česká spořitelna a.s. - nabídka úvěru 

Česká spořitelna a.s. 

Pořizovací cena (PC) bez DPH 1.910.699 Kč 

Pořizovací cena včetně DPH 2.311.945,79 Kč 

Výše poskytnutého úvěru (83% z PC bez DPH) 1.600.000 Kč 

Úhrada vlastních zdrojů ve výši (17% z PC bez DPH) 310.699 Kč 

Měsíční splátková jistina 27.587 Kč 

Roční úroková sazba  3,55 p.a. 

Měsíční pojištění 2.500 Kč 

Poplatky za vedení úvěrového účtu měsíčně 300 Kč 

Poplatky za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o 

úvěr (0,5% z výše úvěru) 
8.000 Kč 

Kupní cena  0 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 9) 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, že firma bude měsíčně splácet 27.587 Kč plus 

úroky, které se však každý měsíc liší, proto je nemám zapsané v tabulce, ale 

budou vyčísleny za celou dobu splácení v následující kapitole 8, kde budu 

porovnávat veškeré nabídky financování. První splátka je splatná 20. 8. 2013 a 

poslední splátka je stanoven na 20. 5. 2018. Pojištění je placeno měsíčně zvlášť, 

protože by si je sjednala sama společnost KALA TRANS s.r.o. Doba trvání úvěru 

je stanovena na dobu 5 let. Splácení DPH je u tohoto úvěru splácené zvlášť. Jeho 

splácení bude sepsáno v následující tabulce v české měně.  
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Tabulka 10: Česká spořitelna a.s. - nabídka úvěru na financování DPH 

Česká spořitelna a.s., splácení DPH 

Poskytnutá částka 410.000 Kč 

Poplatky za vedení úvěrového účtu měsíčně 300 Kč 

Poplatek za poskytnutí úvěru 5.000 Kč 

Úroková sazba  4,5% p.a. 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 10) 

 

Tento samostatný úvěr na financování DPH je sjednán do konce roku 2013. Je 

jednorázově splatný z vratky DPH od finančního úřadu, proto zde nejsou 

stanoveny měsíční splátky, ale jsou zde stanoveny splátky úroků, které se každý 

měsíc mění. Tyto úroky budou vyčísleny za celé období v kapitole 8, kde budu 

porovnávat nabídky financování. U toho úvěru nepožaduje Česká spořitelna a.s. 

žádné zvláštní zajištění, podepisuje se zde pouze směnka a je zde sjednána zástava 

pohledávek z běžného účtu pro případnou platební neschopnost.  

 

7.2.2 GE Money Bank 

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, 

která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a rychle roste. 

Své služby orientuje jak na občany tak na malé a střední podniky. Její velkou 

výhodou je, že je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě 

GE Money (GE Money).  

 

Ceny uvedené v tabulkách jsou v české měně a včetně DPH.  

Tabulka 11: GE Money Bank - nabídka úvěru 

GE Money Bank 

Pořizovací cena včetně DPH 2.311.945,79 Kč 

Poskytnutá výše úvěru 2.312.000 Kč 

Měsíční splátka (včetně úroků) 48.443,40 Kč 

Měsíční pojištění 1.690,67 Kč 

Poplatky za vedení úvěrového účtu 300 Kč 

Splátka celkem včetně pojištění a poplatků 50.434,07 Kč 

Poslední splátka  67.264,17 Kč 

Úroková sazba  9,4% p.a. 

Poplatky za zprostředkování úvěru 0 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 11) 
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Jak lze z výše uvedené tabulky vyčíst, poskytnutý úvěr byl by ve výši 

2.312.000Kč- a jeho měsíční splácení včetně pojištění, poplatků a úroků by bylo 

v částce 50.434,07Kč-. Úvěr, který by GE Money Bank poskytla firmě KALA 

TRANS, s.r.o., se jmenuje Expres Business nezajištěný a je bezúčelový, ale 

v některých případech je vyžadováno zajištění blankosměnkou. Úvěr byl vypočten 

na dobu 5 let tedy 60 měsíců a může se kdykoliv splatit nebo vložit mimořádná 

splátka bez dalších poplatků.  

 

7.2.3 ČSOB Leasing, a.s. 

Od této společnosti, jsem si nechala vypočítat jak leasing, tak i úvěr, protože 

s touto společností firma KALA TRANS, s.r.o. již spolupracuje. Jak už jsem 

popsala v kapitole 7.1.1., společnost ČSOB Leasing byla založena v roce 1995, 

tehdy však ještě pod názvem OB leasing, a.s. V roce 2001 byla tato společnost 

přejmenována na ČSOB Leasing. V tomto roce společnost ČSOB leasing dosáhla 

vrcholného postavení na českém trhu, které si drží dodnes (ČSOB Leasing).  

 

Ceny uvedené v tabulkách jsou uvedeny v EUR a budou v kapitole 8 porovnány 

v české měně kurzem 25,510 Kč = 1 EUR. 

 

Tabulka 12: ČSOB Leasing a.s. - nabídka úvěru 

ČSOB Leasing a.s. 

Pořizovací cena bez DPH 74.900 EUR 

Pořizovací cena včetně DPH 90.629 EUR 

25% podíl zákazníka na pořizovací ceně včetně DPH 22.657 EUR 

Splátka (60x) včetně DPH 1.270 EUR 

ČSOB Pojištění s 10% spoluúčastí 107,05606 EUR 

Splátky včetně pojištění 1.377,05606 EUR 

Úroková sazba 4,56% p.a. 

Koeficient 1,091 

Poplatky za vedení úvěrového účtu 0 EUR 

Poplatky za zprostředkování úvěru 0 EUR 

(Zdroj: vlastní zpracování + příloha číslo 12) 
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Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že firma musí zaplatit 22.657 EUR na začátku 

úvěru. Splátky, které by platila každý měsíc včetně pojištění činní 1377,05606 

EUR. Společnost ČSOB Leasing by jim zprostředkovala u své dceřiné společnosti 

ČSOB Pojišťovna pojištění pořizovaného tahače VOLVO FH-460HP 4X2. 

Společnost KALA TRANS, s.r.o. by zde ručila pořizovaným majetkem. Splatnost 

úvěru je zde 5 let tedy 60 měsíců.  
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8 Porovnání a vyhodnocení leasingových a úvěrových 

nabídek 

 

8.1 Porovnání a vyhodnocení leasingových nabídek 

Tabulka 13: zpracované nabídky leasingů 

 ČSOB Leasing, a.s. VFS Financial Services Czech Republic 

s.r.o. 

Pořizovací cena bez DPH 1.910.699 Kč 1.910.699 Kč 

Pořizovací cena včetně DPH 2.311.945,79 Kč 2.311.945,79 Kč 

Jednorázová splátka předem bez 

DPH 
191.069,9 Kč 223.773,72 Kč 

Jednorázová splátka předem s 

DPH 
231.197,13 Kč 270.763,14 Kč1 

Měsíční splátka bez DPH 32.022,79 Kč 32.703,82 Kč 

Měsíční splátka včetně DPH 38.749,69 Kč 39.566,01 Kč 

Roční pojištění 32.768 Kč 30.000 Kč 

Pojištění (5 let) 163.840 Kč 150.000 Kč 

Kupní cena bez DPH 3.826,5 Kč 0 Kč 

Kupní cena včetně DPH 4.642,82 Kč 0 Kč 

Celkové náklady bez DPH 2.280.103,80 Kč 2.303.299,1 Kč 

Celkové náklady s DPH 2.724.661,35 Kč2 2.755.157,73 Kč3 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedené tabulky lze jednoznačně rozhodnout, že leasingové financování 

je mnohem výhodnější od společnosti ČSOB Leasing. Společnost KALA 

TRANS s.r.o. zde přeplatí oproti VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 

pouze 412.715,56 Kč kdežto u VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 

přeplatí 443.211,94 Kč. Je to tedy o 30.496,38 Kč dražší než u konkurence. 

Hlavním důvodem je nižší měsíční splátka a nižší jednorázová splátka předem. 

Pokud by si firma KALA TRANS s.r.o. měla vybrat mezi těmito leasingy, 

                                                 
1
 Včetně první splátky  

2
 Výpočet = JSP + (měsíční splátka * 60) + pojištění (5 let) + kupní cena; vše je včetně DPH 

3
 Výpočet = JSP + (měsíční splátka * 59) + pojištění (5 let) + kupní cena; vše je včetně DPH 
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doporučila bych jim společnost ČSOB Leasing a.s., aby zbytečně nepřeplatili moc 

peněz a ušetřené peníze mohla lépe investovat.  

 

8.2 Porovnání a vyhodnocení úvěrových nabídek 

 

Tabulka 14: zpracování úvěrů 

 Česká spořitelna a.s. GE Money Bank ČSOB Leasing a.s. 

Výše nabízeného úvěru 1.600.000 Kč 2.312.000 Kč 2.311.945,79 Kč 

Výše nabízeného úvěru na DPH 410.000 Kč x x 

Podíl zákazníka na pořizovací ceně 310.699 Kč x 577.980,07 Kč 

Úroková sazba 3,55% p.a. 9,40% p.a. 4,56% p.a. 

Úroková sazba u DPH 4,5% p.a. x x 

Měsíční splátka   27.587 Kč4 48.443,40 Kč5 32.397,7 Kč6 

Poslední splátka 27.541 Kč7 64.705,93 Kč8 x 

Předpis úroků za dobu trvání úvěru 153.764,5 Kč 610.866,53 Kč 209.896,28 Kč 

Pojištění po celou dobu trvání 

úvěru (5 let) 
150.000 Kč 102.007,77 Kč 163.840 Kč 

Celková hodnota splátek za dobu 

trvání úvěru9 (včetně pojištění) 
2.313.764,5 Kč 3.024.874,3 Kč 2.107.702 Kč 

Celkové poplatky za dobu trvání 

úvěru (5 let) 
32.800 Kč 18.000 Kč x 

Zaplacená cena úvěru (přeplacené 

úroky celkem + celkové pojištění + 

poplatky bance) 

336.564,5 Kč 730.874,3 Kč 373.735,28 Kč 

Celkové náklady na pořizovaný 

majetek 
2.507.263,5 Kč10 3.042.874,3 Kč11 2.685.682,07 Kč12 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

                                                 
4
 Splátková jistina bez úroků 

5
 Splátka včetně úroků 

6
 Splátka včetně úroků 

7
 Poslední splátková jistina bez úroků 

8
 Poslední splátka včetně úroků 

9
 Včetně úroků 

10
 Výpočet = (měsíční splátka *57) + poslední splátka + úroky + pojištění + poplatky + podíl 

zákazníka na pořizovací ceně + uhrazené DPH na konci roku 2013 --> 410.000 Kč 

11
 Výpočet = (měsíční splátka * 59) + poslední splátka + pojištění + poplatky  

12
 Výpočet = (měsíční splátka * 60) + pojištění + podíl zákazníka na pořizovací ceně  
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Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že úvěr od GE Money Bank nepřipadá 

v úvahu, protože by zde firma přeplatila úvěr o 730.874,3 Kč, což je velice 

neefektivní a tyto peníze by mohla využít mnohem lepším způsobem.  

Nabízený úvěr od ČSOB Leasing a.s. je mnohem přijatelnější než od GE Money 

Bank, ale přeplatila by zde úvěr o 373.735,28 Kč což je více než u konkurenční 

bankovní instituce Česká spořitelna a.s. U České spořitelny a.s. by firma 

přeplatila úvěr o 336.564,5 Kč, což je méně než u zbývajících dvou 

bankovních institucí. Zvláštní úvěr na DPH, který je splatný z vratky DPH od 

Finančního úřadu do konce roku 2013, náklady na celkový úvěr nezvedly natolik, 

aby tato varianta financování nebyla nejvhodnější ze všech nabízených úvěrů. 

Přestože firma nenabízí pojištění, bude si muset společnost KALA TRANS, s.r.o. 

pojištění zařídit, protože u tohoto úvěru by ručila pořizovaným majetkem a Česká 

spořitelna a.s. požaduje pojištění pořizované věci. Po započtení pojištění tento 

úvěr vychází stále nejlépe.  
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9 Shrnutí a výběr nejefektivnějších nabídek 

V přechozích kapitolách jsem popsala a vyhodnotila možné formy financování, 

které jsem získala od bank a leasingových společností. Stručně jsem 

charakterizovala jednotlivé instituce a popsala jejich nabídku. Nyní bych zde 

shrnula veškeré mé poznatky a vybrala nejefektivnější financování.  

 

Při financování úvěrem, by připadal v úvahu úvěr nabízený od České spořitelny 

a.s., protože zde nejsou tak vysoké úroky a společnost by zde nepřeplatila více než 

by musela u jiných bankovních institucí. Ušetřené peníze může investovat do 

potřebnějších věcí jako je např.: úhrada jejich závazků.  

 

Při financování formou leasingu, by připadal v úvahu leasing od společnosti 

ČSOB Leasing, protože by zde firma měla menší náklady než u konkurenční 

společnosti VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.  

 

Po zhodnocení obou variant financování, leasingem od ČSOB Leasing a.s. a 

úvěrem od České spořitelny a.s., bylo by nejefektivnější financování od druhé 

společnosti což je Česká spořitelna a.s., která nabízí financování úvěrem. 

Tento úvěr je méně nákladný než nabízený leasing, i když u úvěru není 

nabízené pojištění. Jak jsem již zmiňovala i s pojištěním, které by si společnost 

KALA TRANS s.r.o. zařídila sama a které jsem započetla, vychází tento úvěr ze 

všech nabídek nejlépe. 

 

Ve výkazu cash flow výše úvěru ovlivní hlavně peněžní toky z provozní činnosti a 

to navýšením provozních příjmů z prodeje služeb v souvislosti se získáním 

nových zakázek. Dále ovlivní provozní výdaje ve formě placených úroků.  

Při nezměněných podmínkách ve výkazu zisků a ztrát by úvěr ovlivnil hlavně 

položku nákladové úroky, které by se zvedly o částku zaplacenou na úrocích. Tím 

by se také zvýšila ztráta hospodářského výsledku z finanční činnosti, což by 

ovlivnilo výsledek hospodaření před zdaněním. Také by se zmenšil hospodářský 

výsledek po zdanění.  
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Přestože má firma vysokou zadluženost a tento úvěr by ji ještě zvedl, využije 

cizí zdroje efektivně a předpokládá zvýšení tržeb. Na každý automobil 

připadá v průměru 170.000 Kč tržeb za měsíc, což pokryje výši splátek a 

další náklady, které jsou nutné pro provoz vozidel s tím, že souhrn těchto 

položek nepřekročí v průměru 150.000 Kč za měsíc.  
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10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo poskytnout informace o různých formách 

financování a z nich vybrat co nejefektivnější variantu financování, kde by firma 

neměla zbytečné výdaje navíc. Firma chce rozšířit svůj vozový park o další tahač 

značky VOLVO FH-460HP 4X2, na který jsem po osobní schůzce a konzultace 

s jednateli, bankovními institucemi a leasingovými společnostmi dostala nabídky 

na financování úvěrem a leasingem.  

V první části své bakalářské práce jsem se orientovala na teorii, kde jsem popsala 

dlouhodobý hmotný majetek a také dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek. Dále jsem se věnovala zdrojům financování, kde jsem popsala 

financování vlastními zdroji a cizími zdroji. Posoudila jsem, v jaké je firma 

kondici, zda má dostatek vlastních zdrojů nebo zda si musí vypůjčit cizí zdroje. 

Na základě výpočtů jsem zjistila, že dostatek vlastních zdrojů nemá a musí si 

zajistit financování cizími zdroji tak, aby se nedostala do finančních potíží a 

nebyla ohrožena bankrotem.  

V druhé praktické části jsem navázala na teoretickou část tím, že jsem se 

orientovala na financování nového pořizovaného tahače VOLVO FH-460HP 4X2 

pouze cizími zdroji.  

Zhodnotila jsem, v jaké finanční situaci firma je a zjistila jsem, že vypočtené 

ukazatele rentability jsou rostoucí, což je pro firmu velmi pozitivní. Rentabilita 

vlastního kapitálu je velice optimistická, protože její hodnoty jsou vysoké.  

 

Dále jsem se v praktické části zabývala formami financování. Popsala jsem zde 

instituce, které jsem navštívila, a které mi nabídly možnosti financování formou 

leasingu nebo úvěru. Tyto nabídky jsem mezi sebou porovnala a vyhodnotila.   

 

Firmě KALA TRANS, s.r.o. bych doporučila financovat nový pořizovaný 

tahač značky VOLVO FH-460HP 4X2 formou úvěru nabízeného od České 

spořitelny a.s. Tato nabídka vychází nejvýhodněji s nejnižšími náklady na 

splácení úvěru.  
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