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1 Úvod 

Dle statistik devět z deseti společností v prvním roce své existence skončí. Z těch, které 

první rok fungování přežijí, opět devět z deseti zkrachuje. Proč tomu tak je? Odpovědí 

může být mnoho, příliš velká konkurence, nedostatek finančních prostředků, nevhodné 

umístění provozovny, atd. Obecně lze ale říci, že ve většině případů jde především 

o špatné manažerské rozhodování a řízení.  

Budoucnost společností závisí především na strategických rozhodnutích manažerů 

o investicích, které mají zajistit jejich další rozvoj a zvýšení efektivnosti. Plánování 

investic a vhodných forem jejich financování je velmi důležité, jelikož významně 

ovlivňuje konkurenční schopnost společnosti. Dále má vliv také na finančně-

ekonomické výsledky, rentabilitu a finanční stabilitu společnosti. Jako všechny jiné 

oblasti rozhodování, rovněž investiční rozhodování o kapitálových výdajích, výběru 

alternativ projektů je zapotřebí provádět s dostatečným časovým předstihem před 

uskutečněním vlastní investice. Musíme však počítat s určitým rizikem změn, jelikož 

budoucnost je nejistá a ne vždy máme v danou chvíli veškeré potřebné informace.  

Každá společnost by si měla navrhnout takovou strukturu financování, která umožní 

nashromáždit dostatek finančních zdrojů pro plánované investice. Tato struktura by 

měla být optimální z hlediska nákladovosti a také bezpečnosti. 

Investice jsou pro společnosti výhodné pouze tehdy, když přináší požadovaný 

ekonomický efekt, tj. ekologicky přátelštější výrobu, zlepšení know how apod., to vše 

následováno pozitivním finančním efektem. Pokud se podniku tento typ investice 

naskytne, měl by ji využít, pokud se tedy momentálně nenachází v nepříznivých 

finančních podmínkách. Každá společnost, která nemusí řešit problémy se zachováním 

vlastní existence, by měla neustále přemýšlet a plánovat činnosti v oblasti svého dalšího 

rozvoje. Jakákoliv jiná cesta vede k zániku. Jedině reagováním na měnící se okolí a jeho 

potřeby si může společnost udržet či zlepšit svou pozici na trhu. 

Bude-li společnost podporovat malé a střední podniky v investicích, podpoří jejich 

rozvoj, zvýší hrubý domácí produkt a vytvoří rovněž nová pracovní místa, která by 

pomohla snížit nezaměstnanost, se kterou se naši občané ve většině krajů setkávají. 

Přílivem nových podniků podpoří konkurenci, což bude mít dopad na zvýšení kvality 

výrobků, širší sortiment a zvýšení poptávky.  
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Každá společnost, která chce prosperovat a přežít na trhu, jenž se neustále vyvíjí a mění, 

musí být schopna pružně reagovat na měnící se podmínky. Nelze myslet pouze na 

několik týdnů nebo měsíců dopředu. Je třeba se dívat do budoucnosti a mít neustále 

promyšleny strategické plány a vize společnosti. Vedoucí manažeři musí při své práci 

sledovat veškeré faktory, které ovlivňují existenci a rozvoj podniku. Musí umět tyto 

prvky rozpoznat, průběžně mapovat jejich vývoj, vytvářet podpůrná nebo naopak 

obranná opatření, aby tak bylo dosaženo strategických cílů podniku.  

Základním kamenem každého podniku by měl být podnikatelský plán. Slouží především 

samotnému podnikateli jako výchozí dokument pro veškeré firemní plánování, shrnuje 

podstatné informace o podniku, o jeho prostředí, jeho minulé a současné aktivity, jeho 

krátkodobé a dlouhodobé cíle. Je průkazným materiálem o tom, že firma ví, čeho a jak 

chce dosáhnout.  
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2 Vymezení problému a definování cíle práce 

Tato diplomová práce pojednává o návrhu financování podnikatelského záměru. 

Konkrétním podnikatelským záměrem byl vybrán projet „Finanční rádce“, jehož 

realizace se má uskutečnit ve společnosti Sun Marketing, s.r.o. Tato společnost má 

obrovský potenciál, jelikož v ní pracují lidé, kteří neustále přicházejí s novými 

myšlenkami a zajímavými nápady na projekty, které by společnost mohla realizovat. 

Tento projekt byl vybrán jako první k realizaci, jelikož kromě příjmů z poskytování 

služeb malým a středním firmám poskytne také nový prostor pro umísťování 

internetové reklamy inzerentů a také proto, že je časově náročný. Je tedy zapotřebí začít 

s přípravnými pracemi co nejdříve, aby se po několika měsících příprav mohl realizovat 

a přinášet tak první příjmy.  

Cílem této diplomové práce je nalézt optimální způsob financování podnikatelského 

záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Aby bylo stanoveného cíle dosaženo, je 

nezbytné navrhnout a následně analyzovat možné varianty řešení financování 

podnikatelského záměru s přihlédnutím na ekonomickou situaci podniku. Při výběru 

vhodných zdrojů financování bude kladen důraz na celkovou nákladovost, návratnost 

vložených finančních prostředků a výši čisté současné hodnoty investice. U každé 

varianty budou shrnuty výhody a nevýhody s vybraným řešením spojené. Optimální 

alternativou bude ta, která bude nejlépe vyhovovat požadovaným kritériím. 

2.1 Metodika práce 

Pro zpracování této diplomové práce je vycházeno z teoretických poznatků, a to 

z oblasti zdrojů financování investičních činností, které byly popsány v kapitole č. 3.2. 

Tyto poznatky jsou aplikovány u společnosti Sun Marketing, s.r.o. 

Za použití ukazatelů finanční analýzy, která pomáhá vyhodnotit údaje získané 

z účetních výkazů podniku, lze odhalit slabé i silné stránky finančního hospodaření 

společnosti. Současně také umožňují posoudit možné kombinace zdrojů financování 

podnikatelského záměru. Z poměrových ukazatelů jsou zvoleny ukazatele rentability 

(rentabilita vlastního a celkového kapitálu, rentabilita tržeb), likvidity (okamžitá, běžná 

a pohotová likvidita), aktivity (podíl vlastních zdrojů na aktivech a relativní vázanost 
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stálých aktiv) a finanční stability (celková zadluženost, úrokové krytí, doba splácení 

dluhů). Finanční analýza je uvedena v kapitole č. 4.1.1. 

Ze všech teoreticky možných řešení jsou vybrána jen ta, která se dají reálně využít při 

financování vybraného podnikatelského záměru. Při volbě vhodné struktury a podílu 

zdrojů krytí je kladen důraz na finanční situaci společnosti. V závěrečné fázi jsou pak 

navrženy tři alternativy financování, které jsou následně zanalyzovány. Přijatelnost 

jednotlivých alternativ je konzultována s vedením společnosti Sun Marketing, s.r.o. Pro 

uhrazení investičních nákladů je zvolen v prvém případě pouze bankovní úvěr, 

v druhém případě kombinace úvěru a leasingu a v třetím případě kombinace úvěru, 

leasingu a nerozděleného zisku. 

Konkrétní podmínky poskytnutí bankovního úvěru jsou stanoveny na základě 

konzultace s pracovníkem pobočky Živnostenské banky, a.s.. Jako výchozí hodnota 

byla zvolena současná výše základní úrokové sazby 5,80% p.a., v dubnu 2007. Konečná 

úroková sazba je pak navýšena o přirážku odvozenou od standardizovaného posouzení 

podnikatelského rizika. Pro zjednodušení se předpokládá jednorázové čerpání úvěru bez 

odkladu splácení jistiny s rovnoměrnými splátkami při fixní úrokové sazbě 9,40% p.a. 

Výše poplatků souvisejících s vyřízením žádosti o poskytnutí úvěru jsou stanoveny dle 

ceníku Živnostenské banky. Splátkový kalendář pro jednotlivé varianty je 

rozkalkulován v příloze č. 5. Při výpočtech bylo vycházeno z následujících vzorců: 

- výše rovnoměrné splátky jistiny : 
N

J
Sn =  

Sn – výše splátky jistiny úvěru N – počet období (rok, měsíc, čtvrtletí) 

        za stanovené období   J – výše jistiny 

- výše placených úroků: 
360

** diZJ
U n =  

Un – úrok za stanovené období i – úroková sazba v % 

ZJ – zůstatková hodnota jistiny d – počet dní 

        v daném období 

- finanční náročnost bankovního úvěru : 

PUSN
N

n
n

N

n
nu ++= ∑∑

+= 11

 

Nu – celkové náklady úvěru P - poplatky 

Sn – splátka jistiny  N – počet období 

Un – placený úrok 
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V případě finančního leasingu jsou podmínky stanoveny na základě konzultace 

s pracovníkem společnosti CAC leasing, a.s. Finanční náročnost leasingu je vyjádřena 

výpočtem leasingové splátky: 

 
PC*K = LD, kde (LD – MS – KC) : PS = LS 

 
  LS – leasingová splátka  MS – mimořádná splátka (akontace) 
  PC – pořizovací cena  KC – kupní cena 
  LD – celkový leasingový dluh PS – počet leasingových splátek 
  K – leasingový koeficient 
 
V jednotlivých variantách je výše celkových nákladů leasingu vypočtena jako součet 

leasingového navýšení, paušálního poplatku a pojistného. Daňová úspora je zohledněna 

v rámci hodnocení efektivnosti investice. Pro reálnost zobrazení je při výpočtech 

uváděna také výše daně z přidané hodnoty. 

Pro přehledné hodnocení ekonomické efektivnosti zvoleného investičního záměru je 

sestaveno tabulkové schéma, ve kterém je vyčíslena výše ziskovosti a čistého peněžního 

toku z investice v časovém horizontu 5 let spolu s výsledky dynamických a statistických 

metod posouzení ekonomické proveditelnosti investice. Pro jednoduchost výpočtu je 

použit program Microsoft Excel. Konečná výše čistého zisku vyplývá z rozdílu 

předpokládané výše tržeb (viz kapitola č. 5) a celkových nákladů po odečtení daně 

z příjmu v zákonem stanovené sazbě 24% z daňového základu. Propočet výše odpisů je 

uveden v příloze č. 6. 

Při určení ukazatele čistého peněžního toku hotovosti (cash-flow) je vycházeno ze zisku 

po zdanění navýšeného o hodnotu odpisů a současně sníženého o peněžní výdaje 

spojené s jednotlivými zdroji financování. Ukazatel čistého peněžního toku hotovosti je 

přepočten na diskontovaný čistý tok hotovosti, aby byl zohledněn faktor času. Úroková 

míra pro přepočet vychází z požadované minimální výnosnosti investice s ohledem na 

očekávanou inflaci 18%. 

Efektivnost investičního záměru je kromě kalkulace celkových nákladů tedy posouzena 

prostřednictvím čisté současné hodnoty a doby návratnosti. 

- čistá současná hodnota: VK
i

P
ČSH

N

t
t

t
∑

=

−
+

=
1 )1(

 

  Pt – peněžní příjmy v jednotlivých  N – doba životnosti projektu 
           letech životnosti projektu v Kč i – zvolený úrokový koeficient 
       t – jednotlivé roky životnosti projektu 
  KV  – kapitálový výdaj 
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 - doba návratnosti: ∑
= +

=
DN

t
t

t

i

P
KV

1 )1(
 

  Pt - peněžní příjmy v jednotlivých  DN – doba návratnosti projektu 
        letech životnosti v Kč   i – zvolený úrokový koeficient 
       t – jednotlivé roky životnosti projektu 
  KV – kapitálový výdaj 
 
V závěrečné fázi rozhodování o výběru optimální alternativy financování je zvolena ta, 

která nejlépe odpovídá požadovaným kritériím. 
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3 Analýza možností financování podnikatelských záměrů 

3.1 Podnikatelský záměr 

V podnikatelské literatuře existuje několik různých definic podnikatelského záměru 

(plánu). Např. autoři Hisrich & Peters1 definují podnikatelský plán jako písemný 

materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory 

související se založením i chodem podniku. 

Poněkud odlišnou definici můžeme nalézt u M. Synka2, kteří říká: 

   

„Podnikatelský plán je výrazem podnikatelského záměru, definuje a kvantifikuje 

podnikatelské cíle a strategii zvolenou k jejich dosažení.“ 

 

Podnikatelský plán je tedy dokument, který popisuje plánovací proces, který má tři 

stupně: 

 

1. Kde se společnost nachází. 

- popis produktů a služeb, konkurenční výhody 

- identifikace vlastních zákazníků a způsobu jejich nakupování  

- porozumění firemním silám a slabostem 

- rozpoznání příležitostí a hrozeb na trhu 

2. Kterým směrem se chce ubírat. 

- stanovení podnikových i osobních cílů 

- určení specifických měřítek (SMART3 kritéria) 

3. Pomocí, jakých strategií se tam dostane. 

- vytvoření potřebných strategií 

- zpracování marketingového plánu 

- sestavení finančního rozpočtu 

                                                 
1 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení nového podniku. 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 
1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 
2 SYNEK M. a kol. Nauka o podniku. 3. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. 383 s. ISBN 
80-7079-776-2. 
3 Z angličtiny: specific (specifický), measurable (měřitelný), achievable (dosažitelný), realistic 
(realistický), timeble (dosažitelný v čase). 
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Podnikatelské plány jsou zpracovávány obvykle pro dvě skupiny lidí nebo slouží ke 

dvěma účelům, a to pro vnitřní potřebu a pro mimopodnikové účely. Existují tři typy 

osob, které jsou zainteresovány na podnikatelském plánu. Jsou jimi majitelé, kterým jde 

především o budoucnost jejich podniku. Dále manažeři, kteří podnik řídí. Posledními 

jsou investoři, kteří mají v úmyslu do podniku vstoupit. 

Plánování je proces, který by měl probíhat po celou dobu existence podniku. Pro 

jednotlivé typy zainteresovaných osob jsou typická určitá období, kdy jsou 

podnikatelské plány nejčastěji uplatňovány. Majitelé plánují převážně v období zahájení 

podnikání, při nákupu nového podniku nebo v období změn. Manažeři připravují plány 

při uvádění výrobku na trh, při realizaci změny či v období, kdy potřebují získat peníze 

či provádění zásadních rozhodnutí. Investoři se pochopitelně zajímají o plány při 

přípravě úvěru nebo investice.[8] 

 

3.1.1 Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře je možné nalézt mnoho variant struktur podnikatelských plánů. Podniky se 

od sebe navzájem liší, a proto také požadavky na jejich plány jsou různé. Z praxe však 

lze říci, že podnikatelský plán by měl obsahovat následující základní části: 

 

� titulní strana (stručný výklad, údaje o společnosti) 

� exekutivní souhrn ((stručné shrnutí podnikatelského plánu) 

� analýza trhu (konkurence, odvětví, zákazníci) 

� popis podniku (produkty a služby, umístění, organizační schéma, 

zařízení, znalosti) 

� výrobní plán (obchodní plán) 

� marketingový plán (distribuce, oceňování, propagace) 

� organizační plán (vlastnictví, vzdělání a praktické zkušenosti 

managementu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti)  

� hodnocení rizik (konkurence, marketing, management, technologický 

vývoj) 

� finanční plán (předpoklad příjmů a výdajů, cash-flow, bilance) 

� přílohy 
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3.2 Financování 

Financování4 bývá v širším slova smyslu definováno jako získávání a umísťování 

(alokace) kapitálu. V tomto pojetí je zahrnut také pojem investování, což chápeme 

jako vynakládání neboli užití kapitálu [4]. Financování bývá často ztotožňováno 

s investováním či investicemi. To ale nemusí být vždy pravidlem. Vynaložení 

peněžních prostředků nemusí být investicí a získání peněžních prostředků nemusí vést 

k investici. Financování tedy úzce souvisí s investičními aktivitami, avšak oba pojmy 

ztotožňovat nemůžeme. 

3.3 Zdroje financování 

V teorii jsou možnosti zdrojů financování strukturovány z hlediska vlastnictví, a to 

z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti. 

Podle této klasifikace rozlišujeme zdroje financování vlastní a cizí. Detailní 

charakteristiku vlastních a cizích zdrojů nalezneme v rozvaze. V bilanci strany pasiv je 

nazýváme zdroje majetku.5 

3.3.1 Vlastní zdroje financování  

Vlastními zdroji financování v podniku rozumíme ty zdroje, které vlastní nebo bude 

vlastnit daný podnikatelský subjekt. Firma je nepovažuje za svůj závazek vůči jinému 

podnikatelského subjektu a tyto zdroje nepřispívají k zadluženosti podniku. Když je 

podnik na začátku svého podnikání, jsou právě vlastní zdroje nejdůležitější 

a nejvyužívanější formou financování. 

Výhodou vlastních zdrojů financování je, že podniku nevznikají žádné náklady na 

pořízení těchto zdrojů. Náklady vlastních zdrojů jsou chápány jako výnosnost kapitálu 

požadovaná vlastníky firmy (čím je podnikatelská činnost firmy rizikovější, tím 

požadují vlastníci vyšší výnos a tím jsou náklady vlastního kapitálu vyšší). Tím se 

ovšem nezvyšuje objem závazků ani zadluženost společnosti. Posílením vlastního 

kapitálu ziskem snížíme finanční riziko, které plyne z přílišného zadlužování 

společnosti. Z těchto důvodu považujeme využití vlastního kapitálu za vhodnou formu 

                                                 
4 Anglický název finance, financing. 
5 Připomínám, že jednotlivé zdroje majetku, pasiva, mají taktéž svou aktivní podobu. 
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financování, a to i v případech velmi rizikových investic, pro které se velmi těžko 

získávají potřebné cizí zdroje. 

Nevýhodou vlastních zdrojů financování investic je finanční náročnost, protože nelze 

uplatnit některé nákladové položky, např. úroky. Tato forma financování v mnohých 

případech zpomaluje rozvoj a inovaci podniku. 

O oblíbenosti využívání vlastních zdrojů, případně bankovních úvěrů (cizí zdroj 

financování), hovoří průzkum agentury Ernst & Young z března tohoto roku, ze kterého 

vyplývá, že z oslovených podnikatelů cca 90% používá právě vlastní zdroje nebo 

úvěry.[13] 

Základní vlastní zdroje financování investic dělíme následovně: 

Počáteční vklady vlastníků a společníků 

Základním kapitálem označujeme sumu počátečních vkladů jednotlivých vlastníků. 

Tvorba základního kapitálu je závislá na právní formě konkrétního podnikatelského 

subjektu. Obchodní zákoník definuje základní kapitál jako peněžní vyjádření souhrnu 

peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Ve většině 

obchodních společností je tvořen vklady jednotlivých společníků. V akciových 

společnostech je vytvářen emisí akcií a nazývá se akciovým kapitálem a stejně jako 

u společnosti s ručením omezeným je vytvářen povinně v zákonem stanovené výši. 

Družstva mají svou specifickou tvorbu základního kapitálu formou členských 

příspěvků. 

Pokud jde o základní kapitál, další variantou, jak financovat investice, je právě navýšení 

základního kapitálu, které má u většiny obchodních společností podobu navýšení vkladů 

jednotlivých společníků, vlastníků. U akciových společností se základní kapitál 

navyšuje emisí nových akcií nebo zvýšením nominální hodnoty akcií.  

Základní kapitál je důležitým zdrojem financování hlavně při zakládání společností. 

Tato forma financování je také vhodná při rozšiřování společnosti nebo již zmiňované 

realizaci podnikatelského záměru [1]. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku 

Významnou složkou vlastních zdrojů podniku jsou odpisy dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku. Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku v průběhu určitého období, za něž jsou zúčtovány do 
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nákladů. Odpisy ovlivňují výši výsledku hospodaření, respektive základu daně z příjmů, 
a tak následně celkovou rentabilitu společnosti. 

Na odpisy můžeme nahlížet ze dvou pohledů. Z hlediska účetního představují provozní 

náklad, jež současně ovšem není výdajem. Z toho důvodu nejsou odpisy považovány za 

finanční zdroj, ale jsou částkou zadrženou v podniku. 

Z hlediska cash flow jsou odpisy velmi často hlavním a stabilním příjmem, který je 

využíván jako zdroj vnitro-firemního financování na obnovu nebo rozšíření 

opotřebeného dlouhodobého majetku. 

Je zapotřebí upozornit na to, že odpisy nejsou pro společnost nově vytvořenými zdroji 

financování a také, že jsou zdrojem značně omezeným. Pokud chce podnik majetek 

rozvíjet, nemůže k jeho rozvoji používat pouze odpisy. [8] 

Zisk (kladný výsledek hospodaření) 

Zisk je nejdůležitějším vlastním zdrojem financování společnosti, který má hned 

několik funkcí. Je jedním z velice sledovaných ukazatelů efektivnosti podnikání ve 

vztahu k cizímu a vlastnímu kapitálu. Rovněž je nástrojem zainteresovanosti, slouží 

k úhradě daní apod. 

Jak již vyplývá z nadpisu této podkapitoly, zisk představuje kladný výsledek 

hospodaření společnosti. Zjednodušeně jej můžeme definovat jako rozdíl mezi výnosy 

a náklady. V praxi rozeznáváme účetní zisk a ekonomický zisk. 

Specifickou formou zisku je nerozdělený zisk, který získáme tehdy, když společnost 

nerozdělí svůj zisk v určitém časovém období a tento nerozdělený zisk použije jako 

zdroj financování. Jeho výši ovlivňuje výše zisku vytvořeného v běžném roce, výše 

daně, vyplacené dividendy a také velikost fondů vytvářených ze zisku. 

Může se zdát, že financování formou zisku je na první pohled levný a výhodný způsob 

financování, neboť není zatíženo žádnými úroky. Ale pokud jej podrobíme 

podrobnějšímu rozboru, objevíme také nevýhody. Musíme odvést daň ze zisku 

a vyplatit podíl společníkům nebo z účasti na společnostech, případně z členství 

v družstvech. Toto jsou hlavní příčiny, proč je použití vlastního zdroje zpravidla dražší, 

než použití cizích zdrojů, jelikož tyto podíly jsou vypláceny ze zisku po zdanění. Pokud 

využíváme cizí zdroje, náklady na jejich získání jsou daňově uznatelnými náklady 

a snižují základ daně, a tím i následně daň. 
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Rezervní fondy 

Rezervní fondy vytvářejí společnosti z čistého zisku po zdanění. Rezervní fondy jsou 

oddělovány od zisku proto, že slouží ke krytí ztrát a jiných negativních skutečností, 

které mohou nastat během existence společnosti [8]. Fondy ze zisku jsou tvořeny z části 

čistého zisku podniku, který nebyl použit na vyplacení dividend, podílů ze zisku nebo 

tantiém. Povinně vytvářejí rezervní fond společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost. V družstvech je tvořen nedělitelný fond, který má velmi podobnou funkci. 

Rezervní fondy mohou obchodní společnosti vytvářet dobrovolně nebo dle obsahu 

svých stanov. Dobrovolné fondy jsou obvykle nazývány statutárními fondy a bývají 

vytvářeny nad zákonem stanovenou výši rezervního fondu. Často mají podobu tzv. 

rozvojového nebo sociálního fondu. 

Ostatní vlastní zdroje 

V rozvaze jsou mezi ostatní vlastní zdroje zařazeny ostatní kapitálové fondy, emisní 

ážio a oceňovací rozdíly z přecenění majetku a kapitálových účastí. 

Ostatní kapitálové fondy jsou vlastním zdrojem financování, který vzniká z externích 

zdrojů. Tento zdroj nijak neovlivňuje zvýšení hodnoty základního kapitálu. 

U společnosti s ručením omezeným mohou být tyto fondy tvořeny vklady společníků 

nad hodnotu vkladů určených společenskou smlouvou. V družstvu jsou tvořeny 

uhrazovací povinností jednotlivých členů družstva. Také přijaté dary nebo dotace, které 

nejsou určeny k uhrazení nákladů, mohou být zařazeny do skupiny ostatních 

kapitálových fondů. 

Rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a jejím vyšším emisním kursem je nazýván 

emisním ážiem. Jinými slovy emisní ážio je rozdíl mezi tržní cenou akcie na primárním 

trhu a její nominální hodnotou. Tento rozdíl můžeme použít ke krytí dlouhodobých 

potřeb podniku. 
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3.3.2 Cizí zdroje financování 

Cizími zdroji financování chápeme ty finanční zdroje, které nepatří mezi vlastní 

kapitál společnosti. Představují závazky podniku, jelikož byly získány od třetích osob, 

a také těmto osobám budou muset být v budoucnu splaceny. 

Společnosti využívají cizí zdroje financování pro mnohé účely, např. k podpoře vývoje 

a výzkumu, k rozvoji podniku, při financování nepředvídatelných výdajů, apod. 

Jednoduše cizí zdroje financování umožňují společnostem poměrně flexibilně reagovat 

na změny v jejich externím či interním prostředí. 

Ovšem cizí zdroje s sebou přináší také některé problémy, jimiž jsou především náklady 

spojené s pořízením a používáním takovýchto zdrojů. Typickým příkladem jsou 

nákladové úroky z čerpání bankovních úvěrů. Při financování pomocí cizích zdrojů 

musíme být opatrní, abychom udrželi likviditu a příliš se nezadlužili, aby se společnost 

následně nedostala do obtížné situace, kdy může být lehce zranitelná.  

V rozvaze se vyskytují cizí zdroje na straně pasiv a členíme je na krátkodobé 

a dlouhodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci a ostatní pasiva. 

V praxi jsou zpravidla nejpoužívanějšími cizími zdroji financování finanční úvěry, 

proto budou popsány podrobněji. 

Finanční úvěry 

Bankovní úvěrové produkty můžeme obecně popsat jako produkty, díky nimž mají 

klienti bank možnost získávat přístup k finančním prostředkům, které používají 

k financování potřeb, ať už podnikatelských nebo osobních. 

Problematiku finančních úvěrů řeší Obchodní zákoník úpravou smlouvy o úvěru. 

Smlouva o úvěru je základním dokumentem, jež umožňuje vznik a současně trvání 

úvěrového vztahu. 

Úvěry lze klasifikovat podle řady hledisek. Základním členěním je rozdělení úvěrů na 

finanční a dodavatelské (zbožové). Finanční úvěry jsou kromě vlastních zdrojů 

podstatným zdrojem financování činnosti podniku. Také z toho důvodu jim bude 

věnována hlavní část problematiky úvěrů. Je potřeba říci, že kromě bankovních úvěrů 

existují také úvěry od jiných finančních institucí, nebankovních subjektů
6. 

                                                 
6 Dodavatelské úvěry nebudou blíže popsány, jelikož nepředstavují skutečný zdroj financování investiční 
činnosti podniku  
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Jak již bylo uvedeno výše, při financování investic pomocí cizích zdrojů vznikají 

společnostem finanční náklady v podobě úroků. Jejich výše je závislá především na výši 

poskytnutého úvěru, na úrokové sazbě a způsobu splácení úvěru. Co se týče úrokové 

sazby, ta může být po celou dobu splácení úvěru stejná (pevně stanovena fixní) a nebo 

se může měnit v průběhu splácení. Proměnlivá úroková sazba je odvozována od 

mezibankovní sazby PRIBOR7, která přestavuje sazbu prodeje depozit na domácím trhu 

mezibankovních depozit. Tato sazba je každý den vyhlášena dle podmínek České 

národní banky (ČNB) a kotace sazeb prodejů depozit vybranými bankami. Konečná 

sazba je odvislá na rozhodnutí dané banky, která hodnotí bonitu žadatele o úvěr 

a stanovuje míru rizika poskytnutého úvěru. 

Rozhodnutí o způsobu splácení úvěru je důležité pro časové rozložení splácení dlužné 

částky a úroků. V praxi společnosti využívají tři způsoby splácení [1]: 

• Individuální splátkový plán , který je výsledkem dohody banky poskytující úvěr 

s žadatelem o úvěr. Písemná dohoda stanovuje přesnou výši jednotlivých splátek 

jistiny úvěru a úroků spolu s termíny splácení. 

• Základem rovnoměrné splácení jsou pravidelné splátky jistiny úvěru ve stejné výši. 

Intervaly splátek jistiny i úroků mohou být roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční.  

• Splácení anuitou je způsob, kdy společnost splácí za určité období konstantní 

anuitu. Anuita je součet splátky úvěru a úroků. Podíl nákladů (úroků) je v anuitě 

postupně snižován. 

 

Podle doby splatnosti členíme finanční úvěry na: 

• krátkodobé – splatnost do jednoho roku (k řešení momentální finanční tísně 

podniku), 

• střednědobé – splatnost od jednoho do pěti let (k financování dlouhodobého 

i oběžného majetku, případně ke krytí požadavků na rozvoj společnosti), 

• dlouhodobé – splatnost více než pět let (k financování dlouhodobých potřeb rozvoje 

společnosti). 

 

Krátkodobé úvěry označujeme jako provozní. Vzhledem k tomu, že nebývají 

používány pro financování podnikatelských plánů (investic), nebudou v této práci blíže 

                                                 
7 PRIBOR – Prague Interbank Offered Rate. 
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popsány. Dlouhodobé a střednědobé úvěry bývají bankami poskytovány především na 

investice. Proto je nazýváme investičními úvěry .  

V České republice jsou střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry velmi významnými 

zdroji financování investičních činností podniků. Jejich doba splatnosti je delší než 

jeden rok. Od krátkodobých úvěrů se odlišují taktéž jejich účelem, protože jinak jsou 

často shodné s formami krátkodobých úvěrů. 

Nejběžnějšími formami střednědobých a dlouhodobých finančních úvěrů jsou úvěry 

účelové, investiční a hypoteční, které jsou používány k financování investičních činností 

podnikatelských subjektů. 

Podobně, jako je tomu v případě účelového krátkodobého úvěru, je střednědobý 

účelový úvěr  poskytován na krytí nedostatku finančních prostředků podniku. Opět jej 

banky poskytují jednorázově na předem dohodnutý účel. V praxi to může být i na trvalé 

rozšíření oběžného majetku nebo na nákup cenných papírů. 

Investiční úvěr  je takový druh úvěru, jež banky poskytují podnikatelským subjektům 

většinou k financování investiční činnosti podniku, na rozšiřování dlouhodobého 

hmotného či nehmotného majetku. 

Hypoteční úvěr je jedním z nejstarších druhů bankovních úvěrů a jeho splatnost je 

obvykle pět let i více. Banky jej poskytují proti zástavě nemovitosti, ať už stávající nebo 

nemovitosti určené k výstavbě. Dříve banky poskytovaly hypotéční úvěr pouze proti již 

existujícím nemovitostem, ale dnes už také na výstavbu nemovitostí. Vyřízení 

hypotečního úvěru je náročný proces, jelikož je zapotřebí důkladně prozkoumat 

skutečná práva k příslušné nemovitosti. Také je nutný doklad, který potvrzuje 

vlastnictví nemovitosti prostřednictvím záznamu zástavního práva v katastru 

nemovitostí. 

Emitované dluhopisy 

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který představuje závazek emitenta zaplatit 

majiteli dluhopisu nominální hodnotu cenného papíru ve stanovené době a v určených 

termínech splácet předem stanovený výnos (úrok). Emitent získává nové finanční 

prostředky na realizaci svých investičních záměrů právě prostřednictví emise dluhopisů 

a jejich následným prodejem na kapitálovém trhu. Dluhopisy bývají vydávány ve dvou 

podobách, a to buď v listinné, nebo zaknihované. Listinná podoba se skládá ze dvou 

částí – pláště a kupónového archu s talónem. 
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Pokud se podnik rozhoduje o emisi svých dluhopisů, důležitým kritériem bývá výše 

výnosu pro věřitele, doba dospělosti, hodnocení bonity emitenta a způsob splácení 

dluhopisů. Při hodnocení bonity emitujícího podniku se používá tzv. rating8. Výnosem 

je zpravidla úrok, kterému se říká kupónový úrok nebo kupónový výnos. Vyplácí se 

obvykle 1krát ročně, případně 2krát ročně9. Splácení úroku věřiteli je přitom 

považováno z účetního i daňového hlediska za daňově uznatelný náklad podniku, který 

snižuje zdanitelný zisk. Co se týče úročení, to bývá ve většině případů pevné. Existují 

ovšem také další způsoby úročení – neúročení (nulové), případně jiné možné kombinace 

uvedených způsobů. 

Jak jsem již zmínila, pevné úročení je velmi využívanou formou stanovení úroku 

z dluhopisu. Předem se určí výše úroku, což je procento z nominální hodnoty dluhopisu. 

Výhodou tohoto způsobu je pravidelný úrokový výnos věřitele, který obdrží od emitenta 

v předem vytyčených, zpravidla ročních termínech. Tím pádem zná držitel dluhopisu 

předem výši výnosu z dluhopisu a naopak emitující podnik si tak snadno určí přesnou 

výši úroků, kterou bude vyplácet. Pevná forma úročení je výhodná pro emitenta 

především v době inflace, při výrazném snížení úrokových sazeb na peněžním trhu, 

a očekává-li se růst tržeb společnosti. 

Pokud emitent zvolí pohyblivou úrokovou sazbu, zavazuje se tím k vyplácení úroku dle 

aktuální úrokové sazby na peněžním trhu. Rozdíl mezi pevným a pohyblivým úročením 

je ten, že u pohyblivého úročení je určen pouze způsob a podmínky stanovení výše 

úroku. Pro obě strany, jak emitenta, tak věřitele, je tedy náročnější určit přesnou výši 

nákladu z dluhopisu, respektive výši výnosu. Základem pro stanovení úroku je většinou 

diskontní sazba ČNB nebo vykazovaná míra inflace v případě, že je stanovena 

jednotným způsobem.  

Zeroobligace jsou takové dluhopisy, u nichž je použito úročení nulové. Vydávají se 

s diskontem, tj. emitent je prodá za nižší než nominální hodnotu a úroky se průběžně 

nevyplácejí. Emitent v době splatnosti uhradí věřiteli jejich nominální hodnotu 

a výnosem je pouze kapitálový výnos, který je majiteli vyplacen při splacení nominální 

hodnoty dluhopisu. 

                                                 
8 Rating měří platební schopnost podnikatelských subjektů - tedy to, jak jsou schopni dostát svým 
závazkům. Celkový rating se posuzuje podle různých mikroekonomických kritérií a značí se obvykle 
písmeny A až D. 
9 Typické pro zahraničí. 
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Existují také tzv. hybridní obligace, což jsou další možné kombinace stanovení úroku 

pomocí pevné a pohyblivé úrokové sazby. Mohou jimi být fixní úrokové sazby s podíly 

na zisku, se slosovatelnými prémiemi a nebo prémiemi závislými na lhůtě splatnosti 

dluhopisu. 

U dluhopisu můžeme najít také některé shodné rysy s dlouhodobými bankovními úvěry. 

Na druhou stranu existují i určité odlišnosti, jež spočívají ve vyplácení nominální 

hodnoty dluhopisu, nebo ve výši nákladů kapitálu [6]. Na rozdíl od úvěrů, které jsou 

spláceny postupně, bývá nominální hodnota dluhopisů vyplácena jednorázově. 

Nevýhodou oproti bankovnímu úvěru jsou obvykle vyšší náklady kapitálu získaného 

emisí dluhopisů. Je to z toho důvodu, že celkové náklady se ještě navýší o emisní 

náklady. 

Vystavené směnky 

Dalším způsobem financování investice za pomoci cizích zdrojů je využití směnky. 

Směnka je dlužnický cenný papír (převoditelný), který obsahuje směnečné náležitosti, 

jež stanoví Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Tento zákon neuvádí přesnou 

definici směnky, proto říkáme, že směnka je určena svými náležitostmi. Nejčastějšími 

typy směnky jsou směnky cizí a vlastní.  

Cizí směnka10 je platebním příkazem výstavce směnky (trasant) směnečníkovi 

(dlužníkovi) zaplatit v určitý přesně stanovený den dohodnutou částku na dohodnutém 

místě osobě, která je označená v řadu (oprávněná osoba, remitent, beneficiant). 

Vlastní směnka11 je písemný slib výstavce, že v přesně stanovený den splatnosti zaplatí 

určitou částku určité osobě, která je na směnce označena. Vlastní směnka se nejčastěji 

využívá ke krytí drobných úvěrů mezi soukromými osobami. 

Zvláštním typem směnky vlastní je směnka zastřená. Jde o směnku cizí, v níž výstavce 

sám sobě přikazuje, aby zaplatil věřiteli určitou směnečnou částku v určitý den a na 

určitém místě. Výstavce a směnečník je tedy jedna a ta samá osoba. Podpis výstavce 

činí z této osoby jen vedlejšího dlužníka. Hlavním dlužníkem (závazným) se tedy stává 

výstavce pouze tím, že směnku přijme, akceptuje. V praxi se tato směnka používá 

tehdy, když ji vydává hlavní závod na svou pobočku, nebo např. když si obchodník na 

svých cestách půjčí určitou částku od svého obchodního partnera. 

                                                 
10 Z angličtiny bill of exchange. 
11 Promissory note. 
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Hlavní výhodou směnky je její promptní obchodovatelnost, která spočívá v pouhém 

indosamentu, jež novému nabyvateli dává věcnou a formální legitimaci. Pokud je 

směnka předána k odkoupení bance, lze celkem ihned disponovat s výnosem. Navíc, je-

li směnka bankou odkoupena bez jakéhokoliv postihu, nenese postupitel směnky nadále 

riziko odběratele a taktéž není zatěžován jeho úvěrový limit u dané banky. Další 

výhodou je rychlejší vymahatelnost plnění z titulu směnky oproti vymahatelnosti 

závazků, které plynou z jiných platebních nástrojů. V neposlední řadě je zde možnost 

refinancování se před dobou splatnosti směnky prostřednictvím eskontu či forfaitu12. 

Nevýhodou směnky je často označován charakter jejího abstraktního závazku, kde 

nejsou uvedeny důvody ani okolnosti jeho vzniku. Dalším negativem je její formální 

přísnost, přičemž každá sebemenší chybička znamená její neplatnost a taktéž její 

nespornost. 

Směnka je osvědčeným prostředkem platebního, úvěrového i zajišťovacího styku. 

Směnečné úvěry jsou založeny na zvláštnostech směnek a podle způsobu jejich použití 

rozlišujeme: 

Směnečný eskontní úvěr 13 je takový úvěr, kdy majitel směnky nabídne směnku 

splatnou v budoucnu k odkoupení bance. Ta mu poskytne hotově peněžní prostředky 

a stane se majitelem směnky se všemi právy, které s ní souvisí. Úvěr je poskytován na 

období od nákupu směnky do okamžiku její splatnosti. Banka předloží směnku 

k proplacení ve lhůtě splatnosti hlavnímu dlužníkovi, který, pokud ji neuhradí, zatíží 

banka účet žadatele o eskont dle uzavřené dohody.  

V případě samoeskontování, banka, která akceptovala směnku, majiteli směnky sama 

směnku eskontuje na základě jeho žádosti. V tomto případě se tedy jedná o kombinaci 

akceptačního úvěru s eskontním úvěrem. 

Je-li směnka dána k zástavě, hovoříme o lombardní úvěr směnky. Obvykle je úvěr 

poskytován i splácen najednou a je stanoven na pevnou částku. Po zaplacení 

krátkodobého úvěru je směnka vrácena zpět. 

Směnka, která byla akceptována, je lépe obchodovatelná a podnik snadněji získá 

peněžní prostředky přede dnem splatnosti. Akceptace směnky spočívá v přijetí směnky 

směnečným dlužníkem. Ten potvrzuje, že směnku zaplatí. Avalování směnky vyjadřuje 

                                                 
12 Podrobněji popsáno v kapitole č .3.4.3. 
13 Směnečný reeskont nebude uveden, abych se neodchýlila od tématu. 
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zajištění směnky ručením třetí osoby, tudíž se zvyšuje jistota věřitele, že bude jeho 

pohledávka uspokojena. 

3.4 Ostatní zdroje financování 

3.4.1 Leasing 

Leasing je alternativní formou financování aktivit společností. Z právního pohledu 

leasing představuje třístranný vztah mezi dodavatelem, pronajímatele a nájemcem, při 

kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání 

nájemci. 

Existuje řada hledisek dělení leasingu. Asi nejběžnější členění je na leasing finanční 

a operativní14. 

Finanční leasing můžeme charakterizovat jako nejrozšířenější formu nájmu movitých 

a nemovitých věcí15. Finanční leasing je sjednáván mezi pronajímatelem a nájemcem na 

základě leasingové smlouvy. Pronajímatelem je v tomto vztahu leasingová společnost, 

která leasing zprostředkovává a je po celou dobu pronájmu vlastníkem předmětu, jež 

také odepisuje. Do leasingového vztahu obvykle vstupuje také třetí osoba, výrobce, 

který s leasingovou společností uzavírá kupní smlouvu, na jejímž základě předmět 

leasingu přechází do vlastnictví leasingové společnosti. 

Finanční leasing bychom mohli přirovnat svým charakterem prodeji na splátky. Po dobu 

trvání leasingové smlouvy přechází veškeré výnosy, náklady a také všechna rizika 

spojená s užíváním předmětu leasingu na nájemce. Po ukončení platnosti leasingové 

smlouvy má většinou nájemce právo na odkoupení předmětu leasingu za zůstatkovou 

cenu16. Na konci leasingu tak přechází předmět do vlastnictví nájemce, který může začít 

dlouhodobý majetek odepisovat. 

 

V praxi se vyskytují různé formy finančního leasingu: 

� přímý finanční leasing (direct lease), 

� nepřímý finanční leasing 

                                                 
14 Operativní leasing nebude blíže specifikován, neboť není z pohledu rozhodování zdrojem financování 
investic. 
15 Pouze dlouhodobý majetek podniku, který je možno odepisovat. 
16 V některých zemích je tento odkup ze zákona povinnou součástí leasingových smluv. 
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� prodej a zpětný pronájem (sale and lease back), 

� úvěrový leasing (leverage leasing). 

 

Přímý finanční leasing je dvojstranný vztah mezi pronajímatelem, který je zároveň 

prodávajícím předmětu leasingu, a nájemcem. Nájemce označí druh majetku, o který 

má zájem. Pronajímatel stanoví podmínky uskutečnění leasingu, následně koupí 

požadovaný majetek od výrobce a v poslední fázi pronajme předmět leasingu nájemci. 

Nepřímý finanční leasing je typickým a nejužívanějším typem leasingu, kdy dochází ve 

skutečnosti k trojstrannému právnímu vztahu mezi prodávajícím, poskytovatelem 

leasingu (pronajímatelem) a nájemcem. Prodávající takto prodá věc do vlastnictví 

poskytovatele leasingu, který ji obratem přenechá do užívání (nájmu) nájemci (a po 

uplynutí sjednané doby nájmu následně převede do jeho vlastnictví). V podstatě jde 

tedy o jinou formu úvěru, kdy leasingová společnost na svoje náklady předmět leasingu 

opatří a nájemce po dobu trvání leasingu kupní cenu (v podstatě tedy úvěr) splácí. 

Zpětný leasing je takový druh leasingu, kdy dochází k prodeji majetku společnosti 

(vlastníka) leasingové společnosti, která jej obratem zpětně pronajme původnímu 

majiteli. Vlastník obdrží od leasingové společnosti tržní cenu majetku, od které 

v opačném případě inkasuje leasingové splátky, které v sobě zahrnují tržní cenu majetku 

navýšenou o náklady leasingové společnosti včetně marže. Zpětný leasing společnosti 

používají, když nutně potřebují finanční zdroje a nemají k dispozici jiné možnosti 

získání potřebních zdrojů financování. 

S problematikou leasingu je spojena řada pojmů jako například leasingová cena, 

leasingový koeficient, akontace a další. Leasingová cena je cenou za pronájem majetku 

placenou leasingové společnosti nájemcem. Skládá se z několika částí, jimiž jsou 

pořizovací cena majetku, úrok z úvěru a leasingová marže nebo-li zisková přirážka. 

Úrok z úvěru spolu s leasingovou marží označujeme jako leasingové úročení. Konkrétní 

výše úročení je závislá na mnoha faktorech, z nich nejvýznamnější je právě úroková 

sazba refinančního bankovního úvěru, doba trvání leasingu, pravidelnost a interval 

leasingových splátek, navýšení splátky a odkupní cena (pouze u finančního leasingu). 

Leasingový koeficient je poměrové číslo, které ukazuje, kolikanásobně více zaplatíte 

za pořízení předmětu na leasing ve srovnání s pořízením tohoto předmětu za hotové. 

Přestavuje celkové navýšení pořizovací ceny a je ovlivněn leasingovou marží 



 29 
 

pronajímatele, úrokovou sazbou za úvěr na refinancování leasingu, rizikovou přirážkou 

a dalšími faktory. U leasingu se lze velmi často setkat s tzv. akontaci, která představuje 

zálohu na leasingovou splátku a zároveň záruku pro pronajímatele k pokrytí rizika dané 

finanční operace. 

Pro posouzení výhodnosti leasingu vzhledem k ostatním formám financování je 

rozhodující především výše leasingového koeficientu a velikost zálohy na leasingovou 

splátku, tedy akontace. Leasing je tím výhodnější, čím jsou oba tyto faktory nižší. 

Z pohledu nájemce je hlavní výhodou, plynoucí z využití této formy financování, 
získání výrobních prostředků, aniž by firma disponovala potřebnými vlastními 

prostředky. Vlastní kapitál tak může být použit na zcela jiné účely. Předem stanovená 

výše a interval leasingových splátek přispívá k stabilnímu plánování finančních toků. 

Leasingová splátka může být vyúčtována v nákladech nájemce (podnikatele) a díky 

leasingu je umožněno nájemci využívat nejmodernější výrobní prostředky, jež mohou 

zefektivnit jeho výrobu. Obecnou a zcela zásadní nevýhodou je vysoké nájemné, které 

by ale mělo být vyváženo vysokou výrobní efektivitou pronajatého majetku. 

3.4.2 Tiché společenství 

Tiché společenství je zvláštní formou majetkové účasti tichého společníka na podnikání 

jiné osoby. Tato forma financování je díky svému charakteru brána na pomezí mezi 

vlastními a cizími zdroji financování. Tiché společenství vychází z písemné smlouvy 

o tichém společenství, ve které se tichý společník zavazuje poskytnout podnikateli 

sjednanou výši vkladu, díky které se bude podílet na jeho podnikatelské činnosti 

prostřednictvím podílu na disponibilním zisku. Tichým společníkem může být jak 

fyzická, tak i právnická osoba. 

Tichý společník může do společnosti vložit peněžní prostředky, movité věci, práva, ale 

i jiné majetkové hodnoty využitelné při podnikatelské činnosti. V případě, že smlouva 

o tichém společenství nestanoví jinak, stává se podnikatel převzetím vložené věci jejím 

vlastníkem. Výjimku tvoří nemovitosti, u kterých se vlastníkem nestává, pouze 

disponuje právem k užívání po dobu trvání smlouvy o tichém společenství. V případě 

práv, jako vkladu tichého společníka, platí také oprávnění k výkonu pouze po dobu 

platnosti smlouvy. 

Tichému společníkovi uzavřením smlouvy nevznikají práva a povinnosti vůči třetím 

osobám a současně neručí za závazky podnikatelského subjektu. V případě zániku 
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smlouvy o tichém společenství je podnikatel povinen vrátit tichému společníkovi 

poskytnutý vklad. 

Tiché společenství bývá využíváno v případech, kdy je pro podnikatele obtížné získat 

jiné možné finanční zdroje pro podnikání. Prostřednictvím této formy financování je 

možné získat i relativně vysoké peněžní částky. Podnikatel musí počítat s tím, že výnos 

tichého společníka bývá obvykle vyšší, než např. výnosy spojené s poskytnutím úvěru 

[8]. 

3.4.3 Rizikový kapitál 

Rizikový kapitál (venture capital) se poslední dobou stává velmi populárním. 

Rizikový kapitál je financování soukromých růstových podniků formou navýšení jejich 

základního kapitálu. Jedná se o partnerství podnikatelského subjektu a investora. 

Rizikový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího 

rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu 

získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti (akciový kapitál nebo-li 

kmenové akcie) na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu. Rizikový kapitál může 

být vítanou pomocí především pro malé a střední podniky. Ty mají v našich 

podmínkách i přes poměrně přijatelné úrokové sazby stále minimální šanci financovat 

svůj rozvoj bankovními úvěry. 

Rizikový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí. Může 

být považován za alternativu k dlouhodobému a příležitostně ke střednědobému 

financování. Investiční období je většinou tři roky, může však být pětileté i delší. 

Podmínkou vstupu rizikového kapitálu bývá transformace společnosti na akciovou 

společnost, pokud jí není. Dalším důležitým faktorem bývají podmínky společenské 

smlouvy umožňující prodej vlastněného podílu, nebo formu převodu tohoto podílu na 

stávající managament za daných specifik. V důsledku tohoto je po určité době zajištěna 

stabilizace firmy stejně tak jako v případě vstupu strategického partnera. Je nutno také 

zhodnotit potřebu volného kapitálu, který bude přínosem investora. Při volných 

finančních prostředcích je tato alternativa neopodstatněná. 

Základní poznávací rys tohoto zdroje financování je synergický efekt, který ve spojení 

s rizikovým kapitálem přináší původci podnikatelského záměru. Venture kapitálová 

investice totiž není jednorázové poskytnutí financí, ale mnohaletý proces soužití 

podnikatelského subjektu s venture kapitálovým investorem všestranně napomáhajícím 
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rozvoji firmy a pravidelně monitorujícím aktuální situaci ve firmě. Právě odborné 

znalosti, které s sebou investor přináší, mají mnohdy pro rozvoj firmy větší význam než 

samotné investiční prostředky. 

Podstatou investování do podniku formou rizikového kapitálu je přímý vstup do 

základního kapitálu firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým 

podílníkem na firmě s právem veta v některých zásadních rozhodnutích. Když firma 

neuspěje, pak ztrácí vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový 

podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. Venture kapitálový investor 

však vydělá pouze tehdy, když vydělá i tvůrce podnikatelského záměru (podnikatel). 

Od obvyklého spolupodílníka na firmě se rizikový kapitál odlišuje svou snahou účastnit 

se pouze na přijímání zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na 

tvůrcích podnikatelského záměru. Na rozdíl od bank se při poskytování financí 

nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle 

atraktivnosti podnikatelského záměru  a předpokládanou schopností jeho tvůrců 

úspěšně záměr realizovat.  

V České republice existuje asociace CVCA (Czech Venture Capital Association), 

která zastupuje společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu. Hlavním cílem 

CVCA je propagace fenoménu rizikového kapitálu v České republice. Jedním ze 

způsobů takovéto osvětové činnosti je poskytování informací těm firmám, které by 

rizikový kapitál mohly využívat. 

3.4.4 Podpůrné programy 

Podpora podnikání v rámci České republiky má dlouhou tradici a existuje v několika 

formách. Společnosti mohou využívat bezplatné poradenství, školení a také finanční 

podporu. Česká republika čerpá finanční prostředky zejména ze zdrojů Evropské unie 

a také prostřednictvím státního rozpočtu. 

Podnikům mohou být poskytnuty dotace ze Strukturálních fondů nebo Fondu 

soudružnosti, na podporu podnikání. Aby společnosti mohly zdroje z těchto fondů 

čerpat, byl vypracován Národní rozvojový plán, ze kterého vycházejí jednotlivé 

operační programy rozvoje. Pro malé a střední podniky je určen především operační 

program Průmysl a podnikání (OPPP).17 

                                                 
17 K tomuto operačnímu programu slouží programy Start, Kredit, Rozvoj, Marketing, Inovace, Úspory 
energie, Obnovitelné zdroje energie, Prosperita, Reality, Školící střediska a Klastry. 
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Další institucí, která soustřeďuje podporu českého státu, je Českomoravská záruční 

a rozvojová banka. Ta poskytuje podnikům zvýhodněné úvěry, bankovní záruky 

a dotace. Pro malé a střední podniky pak realizuje programy Kredit, Progres, 

Rekonstrukce, Start, Záruka a Trh.[3]  

Právě program Trh je pro společnost Sun Marketing, s.r.o. vhodný, jelikož je určen pro 

firmy podnikající na území hlavního města Prahy. Cílem toho programu je: 

- usnadnit přístup k externímu financování pro projekty začínajících podnikatelů,  

- usnadnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů 

zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto 

podnikatelů. 

V rámci tohoto programu lze požít formu podpory v podobě bezúročného úvěru, 

zvýhodněné záruky, případně zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem 

k zaručovanému úvěru. 

Tento program je, dle mého názoru, hodně zajímavý a určitě stojí za zvážení jeho 

využití, alespoň v podobě záruky až do výš 80% jistiny zaručovaného úvěru do výše 1,5 

nebo 5 mil. korun.[15] 
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4 Představení podnikatelského záměru: Portál "Finan ční 

rádce" 

Než bude přistoupeno k rozboru a porovnávání různých kombinací možných variant 

financování zvolené investice, je nezbytné představit společnost, které se daná investice 

a samotný projekt týká. Touto společností je firma Sun Marketing, s.r.o. 

4.1 Charakteristika společnosti Sun Marketing, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Řehořova 1039/54, 130 00 Praha 3 

IČ: 27454568, DIČ: CZ27454568 

Zapsána v OR MěS v Praze, vl. 116524, oddíl C 
 
Společnost Sun Marketing, s.r.o. byla založena v roce 

2006, takže se jedná o velmi mladou společnost, nicméně 

složenou ze zkušených profesionálů s dlouholetou praxí. 

Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 22.5.2006. Jejími oprávněnými jednateli jsou 

Ing. Zuzana Hadačová a Mgr. Václav Kruntorád. 

Předmětem podnikatelské činnosti společnosti Sun Marketing, s.r.o. je poskytování 

komplexních služeb v oblasti internetového marketingu. Prioritním cílem je zvýšení 

zisku a zatraktivnění značky či jména klientů mezi internetovou populací. 

Shrnutí poskytovaných služeb v oblasti internetového marketingu: 

• bannerová a textová reklama 

• kontextová reklama 

• optimalizace pro vyhledávače 

• reklamní grafika 

• copywriting 

• webdesign 

• poradenství 

 

Za dobu své krátké existence se společnost poměrně rozrostla a dostala se mezi přední 

poskytovatele služeb ve svém oboru. Kvalitou poskytovaných služeb je stoprocentně 



 34 
 

Vlastní kapitál
57%

Cizí zdroje
43%

konkurenceschopná vůči většině firem, které v tomto oboru působí. Úspěšnost dokládají 

klienti, z nichž jsou uvedeni ti nejzajímavější: 

• CAC LEASING, a.s. 

• CETELEM ČR, a.s. 

• Cestovní kancelář FISHER, a.s. 

• GTS Novera, a.s. 

• Hypoteční banka, a.s. 

• Tento, a.s. 

• VELUX Česká republika, s.r.o. 

 

Posuzování finančního zdraví takto mladé společnosti je poněkud odlišné od 

společností, které jsou na trhu již delší dobu. Nelze sledovat vývoj jejího hospodaření 

v jednotlivých letech existence. V tomto případě bude provedena finanční analýza 

pouze klíčových poměrových ukazatelů. Při výpočtech je vycházeno z údajů v účetních 

výkazech za rok 2006, které jsou uvedeny v přílohách 1, 2 a 3. 

4.1.1 Stručná finanční analýza společnosti za rok 2006 

Aktiva společnosti tvoří 1,161 mil. Kč. Dlouhodobý majetek tvoří zakoupená výpočetní 

technika. Poměr dlouhodobého majetku k oběžnému je zhruba 1:2. Je to dáno 

především výší krátkodobého finančního majetku. Vzhledem k oboru činnosti nevlastní 

společnost žádné zásoby. 

 

Vlastní kapitál, který tvoří 57% zdrojů, je 

tvořen základním kapitálem a také kladným 

výsledkem hospodaření za běžné účetní 

období. Cizí zdroje jsou pak tvořeny 

především závazky z obchodních vztahů 

a závazky ke státu. 

 

Společnost měla za rok 2006 tržby 2,78 mil. Kč. Po odečtení nákladů především na 

služby a na mzdové náklady vytvořila čistý zisk po zdanění ve výši 457 tis. Kč. 

 

Graf č. 4.1 – Poměr vlastních a cizích zdrojů 
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Tabulka č. 4.1 – Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele Použité vzorce Hodnoty
Rentabilita vlastního kapitálu čistý zisk/VK 0,70
Rentabilita celkového kapitálu EBIT/aktiva 0,52
Rentabilita tržeb EBT/tržby 0,16

Okamžitá likvidita FM/KZ 0,92
Pohotová likvidita (FM+KP)/KZ 1,26
Běžná likvidita OA/KZ 1,49

Celková zadluženost CZ/pasiva 0,43
Úrokové krytí EBIT/nákl. úroky -
Doba splácení dluhů (KFM+KP)/provozní CF 0,84

Doba obratu závazků KZ/denní tržby 15,54
Doba obratu pohledávek KP/denní tržby 21,37
Počet obrátek stálých aktiv tržby/stálá aktiva 8,13
Počet obrátek celkových aktiv tržby/aktiva 2,39  

 

Vypočítané ukazatele rentability ukazují na vysokou výnosnost (70%), které společnost 

Sun Marketing, s.r.o. v loňském roce dosáhla. 

Všechny tři ukazatele likvidity dosahují doporučených hodnot. Společnost je schopna 

uhradit své závazky. Okamžitá likvidita je možná trochu vyšší a signalizuje nadbytek 

vázaných peněz v podniku, v tomto případě krátkodobého finančního majetku. 

Majetek společnosti je financován z větší části vlastními zdroji. Doba splácení dluhů je 

ukazatelem, který bude zajímat banku při poskytování bankovního úvěru. Hodnota 

tohoto ukazatele je nízká, společnost by tedy neměla mít problém se získáním úvěru . 

Doba obratu závazků i pohledávek je poměrně nízká. Navíc doba obratu závazků je 

kratší než u pohledávek, tzn. že společnost by měla pracovat na lepších vztazích 

s dodavateli, aby se tato doba prodloužila. Společnost má přijatelnou hodnotu obratu 

celkových aktiv. 

4.2 Podnikatelský záměr – vytvoření portálu „Finanční rádce“ 

Myšlenkou finančního rádce je portál poskytující informace z oblasti efektivního 

hospodaření, financování a investování firem. Jeho stěžejním produktem je on-line 

aplikace, která umožňuje po vložení (importu) dat z účetních výkazů zpracování 

finanční analýzy a finančního plánu. Výstupem jsou přehledné tabulky, grafy a slovní 

shrnutí výsledných hodnot. Registrované společnosti mají možnost sledovat finanční 
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vývoj v čase. Mohou využít finanční a ekonomické poradenství. Služby Finančního 

rádce mohou využít jednorázově nebo dlouhodobě.  

4.2.1 Zákazníci 

Zákazníky portálu budou malé a střední firmy, které se zajímají o své hospodaření 

a záleží jim na vlastním finančním zdraví. Budou jimi firmy, které potřebují zpracovat 

finanční analýzu, nebo které chtějí požádat o podnikatelský úvěr a potřebují předložit 

finanční plán. Mezi zákazníky lze zařadit také společnosti, které vyhledávají informace 

o možnostech financování jejich businessu nebo naopak ty, které chtějí investovat 

utržené volné finanční prostředky a hledají informace o možných způsobech 

investování. V neposlední řadě lze zákazníky hledat také v řadách společností, které se 

chtějí před svými obchodními partnery prezentovat čísly. 

4.2.2 Nabízené služby 

Finanční rádce, jak již vyplývá z předchozího textu, bude nabízet společnostem možnost 

on-line zpracování finanční analýzy, jejímž výstupem budou přehledné tabulky, grafy 

a souhrnné textové vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že opravdu reálné zhodnocení 

a doporučení na základě výsledků je možné při zohlednění všech faktorů, které může 

posoudit pouze fyzická osoba, mohou společnosti využít poradenskou společnost, která 

základní výstupy z on-line výpočtů doplní o vlastní doporučení, tedy co a jak změnit, 

aby se finanční zdraví společnosti zlepšilo. 

Součástí registrační části, ve které se bude nacházet aplikace finanční analýzy, bude 

také on-line aplikace pro zpracování finančního plánu na období 3 až 5 let dopředu. 

Výpočet bude vycházet z výkazů let minulých a skutečností doplněných zákazníkem. 

Další službou, kterou mohou zákazníci využít je bezplatné poskytnutí informací 

z oblasti externího financování firem (leasing, úvěry, venture capital, …) a doporučení 

poskytovatelů na českém trhu. Totéž se týká bezplatného poskytování informací 

z oblasti investování volných peněžních prostředků (CP, fondy,…). Společnosti mohou 

využít finanční poradenství konzultační společnosti, srovnat vlastní výsledky s jinými 

společnostmi v daném odvětví. Registrované společnosti budou také bezplatně dostávat 

do svých e-mailových schránek newslettery s novinkami na finančním trhu. 
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4.2.3 Přednosti portálu 

� nižší ceny on-line aplikací 

� mnohem rychlejší získání výsledků analýz a plánů 

� dostatek informací na jednom místě 

� kvalitní produkt vyvinutý odborníky 

� pro dlouhodobé klienty výraznější slevy 

4.2.4 Analýza konkurence 

Pro analýzu konkurence je vhodné využít Porterův model konkurenčního prostředí, 

který se člení na pět složek [4]: 

Vliv zákazníka 

Některé společnosti mají možnost využít výpočet finanční analýzy v rámci svého 

účetního software nebo se obrátit na poradenské společnosti, které jim analýzu 

vypracují během několika dní (obvykle 14 dní). Takových společností je na českém trhu 

několik, ovšem nejedná se o nějak závratný počet, takže si myslím, že vyjednávací 

pozice zákazníků z tohoto pohledu není příliš silná. Ačkoliv finanční analýza pomáhá 

společnostem nahlédnout do úskalí jejich hospodaření, ne mnoho společností ji 

považuje za důležitou. Z tohoto důvodu bude důležité vzbudit v nich zájem 

představením výhod a přínosů, které jim portál přinese. 

Vliv dodavatele 

 Při zajišťování poradenských služeb zákazníkům (registrovaným uživatelům) je 

počítáno s některou z poradenských společností, které se finančním analýzám a plánům 

věnují. Taktéž pro podrobnější poradenství v oblasti investic a získávání zdrojů pro 

podnikání bude navázána spolupráce s konzultační společností OVB Allfinanz, a.s. Tyto 

společnosti mohou ovlivňovat jednak cenu nabízených služeb a také je zde určité riziko 

přetahování zákazníků.  

Konkurence v oboru 

V oblasti finančního a ekonomického poradenství působí nespočet společností. 

Nicméně projekt takového typu na internetu dosud neexistuje. Je zde několik portálů, 

jako např. Měšec.cz nebo Finance.cz, které poskytují mnoho informací z oblasti zdrojů 

financování a investic. Žádný portál však neobsahuje on-line nástroj na zpracování 

finanční analýzy či plánu. 
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Potencionální noví konkurenti 

Velkou výhodou společnosti Sun Marketing, s.r.o. je, že tento projekt je vedlejší 

činností, tudíž neohrožuje v případě neúspěchu existenci společnosti. Oproti nově 

vstupujícím společnostem má náskok díky některým zdrojům (zaměstnanci, kancelář, 

vybavení,…) či skutečnostem (historie firmy, povědomí na trhu,…). 

Dle mého soudu, na trhu internetových portálu platí jistá pravidla. Pokud vznikne 

portál, který lidi zaujme a naučí se jej navštěvovat, vzniknou pak maximálně dva, které 

jsou jeho imitací. Další portály ve většině případů již nevznikají, protože je velmi těžké 

takto naučené lidi přetáhnout. 

Substituční služby 

Nelze říci, zda přímo existují substituční služby. V tomto případě je hranice konkurence 

či substitutu příliš nejasná. 

 

4.2.5 Organizace společnosti a management 

Společnost Sun Marketing, s.r.o. má 15 interních a 10 externích zaměstnanců. Jeho 

organizační struktura vypadá následovně: 

 

Obr. č. 4.1 – Organizační struktura firmy 

 

V této organizaci je tedy využita formální organizační struktura liniového typu. Každý 

pracovník je podřízen pouze jednomu nadřízenému. Jeho pozice je pevně dána, ale 

může se změnit dle potřeby podniku. Organizační struktura je plochá, což je výhodné 

především pro lepší proniknutelnost informací, flexibilitu a je také zárukou rozdělení 

pravomocí a odpovědnosti za jednotlivé úkoly. 

Ředitelka 

Účetní 
Vedoucí obchodního 

oddělení 
Vedoucí vývojového 

oddělení 

Tým obchodníků 

Asistentka 

Grafici, programátoři, SEO 
konzultant, PPC pracovník. 
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Dá se říci, že takto vypadá organizační struktura hlavně z hlediska rozdělování úkolů 

a odpovědnosti za jejich úspěšné provedení. Pravomoc v rozhodování je však poněkud 

odlišná, než by se mohlo zdát. Je to dáno tím, že ředitelka a vedoucí obchodního 

oddělení jsou oba společníky. Vědí, v jakých situacích mohou rozhodovat sami, anebo 

kdy se naopak musí poradit. 

4.2.6 Obchodní strategie 

Portál Finanční rádce by se měl stát místem na internetu, kam malé a střední společnosti 

zamíří minimálně jednou za rok. Jeho hlavním přínosem je umožnit podnikatelům 

(manažerům, finančním ředitelům) on-line zpracování finanční analýzy nebo finančního 

plánu a důležitým přínosem je dostatek informací o možnostech investování, získávání 

zdrojů. Pokud se uživatel portálu zaregistruje, bude moci sledovat vývoj finančního 

zdraví podniku v čase a získá mnoho výhod v podobě poskytnutých slev např. na 

poradenské služby. 

Proč by měly společnosti využívat služeb portálu? Každý podnikatel chce, nebo by měl 

chtít vědět, jak se daří jeho firmě. Nejen co do dosažení zisku. Dobrý manažer chce 

zefektivnit hospodaření tak, aby snížil náklady na minimum, zvýšil rentabilitu, 

produktivitu práce atd. Jednou z konkurenčních výhod je cenová dostupnost zpracování 

finanční analýzy či plánu. Další významnou výhodou je čas, tj. rychlost, s jakou získají 

výsledky provedené operace (téměř ihned). Důležitou roli pravděpodobně bude hrát 

také prestiž společnosti, která bude partnerem poskytujícím poradenské služby 

náročnějším klientům či dodávat informace na portál, vést diskusní fórum apod. 

Kdy budeme moci hovořit o úspěchu tohoto podnikatelského plánu? Vzhledem k tomu, 

že tento projekt je vedlejší činností, neočekáváme nějak převratné zisky. Úspěchem 

bude, pokud přinese větší povědomí a důvěru českých firem ve společnost Sun 

Marketing, s.r.o. Samozřejmě, že cílem podnikání je dosažení zisku, tudíž také zde se 

počítá s tím, že přinese jisté finanční prostředky.  
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Kalkulace odhadovaných nákladů (1.-12. měsíc) 

Počítačový server      150 000 Kč 

Osobní automobil      300 000 Kč 

 Osobní náklady   1 188 000 Kč 

 Marketing       100 000 Kč 

 Ostatní poplatky        42 000 Kč 

 Celkem    1 780 000 Kč 

 

Co se týče kalkulovaných nákladů, počítá se s investicí do serveru, na kterém bude 

portál fungovat, a na kterém budou veškerá data uchovávána. Také bude zapotřebí 

zakoupit osobní automobil, který bude sloužit pro účely obchodních schůzek. 

Při kalkulaci osobních nákladů bylo vycházeno z počtu zaměstnanců, kteří se na 

přípravě, vývoji a realizaci projektu budou aktivně podílet. Tj. dva zaměstnanci, kteří se 

budou podílet na přípravě a koordinování projektu (mzda 25.000 Kč měsíčně). Od 

třetího měsíce budou zapojeni dva vývojoví pracovníci, kteří budou pracovat na 

technickém provedení projektu (mzda 40.000 Kč měsíčně). Od osmého měsíce je pak 

počítáno již se mzdou jednoho koordinátora a jednoho vývojového pracovníka, kteří 

budou provádět testování vyvinutých aplikací, správnosti výpočtů a funkčností portálu. 

Od desátého měsíce je pak kalkulováno se mzdami obchodníků, které jsou kalkulovány 

poměrně, jelikož se nebudou primárně věnovat prodeji služeb portálu, ale prodeji 

internetové reklamy. Celkové osobní náklady tak činí 1.188.000 Kč včetně pojištění 

hrazeného zaměstnavatelem. 

Marketingové náklady zahrnují realizaci kontextové reklamy ve vyhledávačích, která 

bude zaměřena na vyhledávání klíčových slov jako např. finanční analýza, zpracování 

finanční analýzy, finanční plán, apod. Rozpočet na kontextovou reklamu bude činit 

okolo 30.000 Kč. Zbylá část 70.000 Kč bude vynaložena na reklamní kampaň na 

serveru www.business.center.cz, který navštěvuje právě taková cílová skupina 

zákazníků, které potřebuje společnost se službami portálu oslovit. 

V ostatních poplatcích je počítáno s měsíčním paušálem za správu webhostingu.  
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Předběžná kalkulace budoucích příjmů (10.-12. měsíc) 

 Příjmy z prodaných analýz  760 000 Kč 

 Příjmy z prodaných plánů  115 000 Kč 

 Příjmy z ostatních služeb     90 000 Kč 

 Příjmy z prodané reklamy  120 000 Kč 

 Celkem            1 085 000 Kč 

 

Co se týče budoucích příjmů, je kalkulováno v prvních 3 měsících prodeje s počtem 40, 

60 a 90 ks finančních analýz po 4.000 Kč/ks. U finančních plánů je odhadován prodej 

10, 17 a 30 ks finančních plánů po 2.000 Kč/ks. Příjmy z ostatních služeb jsou 

kalkulovány odhadem na základě cen poradenských služeb konzultačních společností 

a jsou vypočteny jako provize z celkových tržeb. V jednotlivých měsících je 

odhadováno 20, 30 a 40 tisíc Kč na provizích z poradenských služeb. Příjmy z reklamy 

jsou obchodním ředitelem kalkulovány dle zkušeností z jiných serverů určených pro 

firemní klienty odhadovány na 30, 40 a 50 tisíc Kč. 
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5 Varianty způsobů financování 

V kapitole číslo 3.3 byly popsány teoreticky možné způsoby financování 

podnikatelského plánu (investic). Vzhledem k tomu, že ne všechny způsoby financování 

jsou vhodné či dostupné, bude proveden výběr těch forem financování, které mohou být 

pro tento podnikatelský plán použity. U jednotlivých forem bude stanovena výše 

nákladů, neboť právě nákladovost je hlavním výběrovým kritériem.  

5.1 Úvěr 

Využívání dlouhodobých bankovních úvěrů jako zdroje financování investic je mezi 

podnikateli dosti rozšířeno. Poměrně nízké úrokové sazby a vysoká konkurence mezi 

bankovními institucemi způsobují, že bankovní úvěry lze získat za výhodných 

podmínek. Banky usilují o získání dalších klientů a také o udržení stávajících klientů, 

jelikož očekávají budoucí spolupráci především nabídkou výhodných úvěrových 

podmínek. 

V případě bankovních úvěrů, coby zdroje financování, jsou důležitá následující kritéria 

výběru poskytovatele úvěru: 

- výše úrokové sazby 

- výše a způsob zajištění úvěru 

- poplatky (podání a vyřízení žádosti, vedení účtu, konzultace,…) 

 

Jelikož existuje značná konkurence na finančním trhu, podmínky jednotlivých institucí 

jsou velmi podobné. Setkáváme se s fixní či pohyblivou úrokovou sazbou, přičemž 

častěji je využívána právě pohyblivá sazba skládající se ze základní sazby a rizikové 

přirážky, která je stanovována individuálně dle konkrétního podnikatelského záměru 

a dle bonity klienta. 

Následující tabulka uvádí základní podmínky získání úvěru u tří vybraných bank, které 

poskytují podnikatelské úvěry společnostem s existencí min. 1 rok. 
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Tabulka č. 5.1 – Úvěrové podmínky u vybraných bank 

Název úvěru
Provozní 

úvěr
Podnikatelsk

á půjčka
 Universal 
Business

Úroková sazba1 5.80% 7% 9%

Poplatek za vyřízení žádosti 5 000 Kč
1%, min. 5 

000 Kč
0,5%, min. 

5000 Kč  
1) Základní úroková sazba je stanovena bez přihlédnutím ke konkrétnímu případu. 

Výpočet nákladů na úvěr byl u jednotlivých bank vybrán u úvěru uzavřeného na 3 roky 

s měsíčními lineárními splátkami. Splátkové kalendáře pro jednotlivé banky jsou 

uvedeny v příloze č. 4. 

 

Tabulka č. 5.2 – Celkové náklady na poskytnutý úvěr u vybraných bank 

Živnostenská 
banka

Raiffeisen 
Bank

GE Money 
Bank

Výše úvěru 1 780 000 Kč 1 780 000 Kč 1 780 000 Kč
Úroky celkem 150 557 Kč 152 287 Kč 155 172 Kč
Splátky celkem 1 930 557 Kč 1 932 287 Kč 1 935 172 Kč
Poplatky 15 800 Kč 25 000 Kč 12 500 Kč
Náklady celkem 1 946 357 Kč 1 957 287 Kč 1 947 672 Kč  

 

Z tabulky celkových nákladů vyplývá, že nákladově nejvýhodnější variantou je úvěr 

poskytovaný Živnostenskou bankou. 

5.2 Finanční leasing 

Leasing je stále častěji využívaný zdroj financování u českých podnikatelů. Představuje 

totiž flexibilní formu financování a příznivě se podílí na vývoji cash-flow a také 

likvidit ě podniku. Vzhledem k možnosti zařazení leasingových splátek do daňově 

uznatelných nákladů nájemce je velmi výhodný. 

Leasing osobních automobilů tvořil dle Asociace leasingových společností v roce 2006  

26% všech leasingových obchodů. U leasingu počítačů a kancelářské techniky to bylo 

1,2%.[16]  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4.1, při výběru leasingové společnosti je potřeba 

zohlednit faktory jako je výše leasingového koeficientu, velikost akontace, forma 

splátek. Jsou ovšem také další faktory, které bychom neměli přehlédnout, např. finanční 
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zázemí leasingové společnosti, možnost předčasného ukončení leasingové smlouvy, 

možnost výběru pojišťovny, delší doby financování atd. 

Na českém trhu existuje několik leasingových společností, ze kterých byly vybrány ty, 

které poskytují jak leasing automobilů, tak leasing strojů a zařízení. Jsou jimi např. 

ČSOB Leasing, CAC Leasing a Leasing České spořitelny. 

Pro leasing serveru i osobního automobilu byla zvolena leasingová společnost CAC 

Leasing, a to z toho důvodu, že je klientem společnosti Sun Marketing, s.r.o. Po 

vzájemné dohodě bude možné uzavřít leasingovou smlouvu bez úhrady poplatku 

vzhledem k dosavadní spolupráci. 

 

Z bližšího posouzení možných zdrojů vyplývají následující zdroje, které jsou vhodné 

pro financování tohoto podnikatelského plánu společnosti Sun Marketing, s.r.o.: 

- Nerozdělený zisk 

- Podnikatelský úvěr 

- Finanční leasing 

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na konkrétní struktury financování investice 

a jejich vyhodnocení. Všechny tři varianty jsou zvoleny na základě finanční situace 

společnosti a konkrétních podmínek finančního trhu. 

Jednotlivé varianty obsahují různé kombinace zdrojů financování, čímž se mění podíl 

jednotlivých finančních zdrojů na krytí celkových nákladů investice.  
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5.3 Varianta A 

Tato varianta kalkuluje s profinancováním celkových investičních nákladů pouze 

z bankovního úvěru. V předchozí kapitole bylo uvedeno, že pro financování 

podnikatelského plánu byla zvolena Živnostenská banka. V příloze č. 5 jsou jednotlivé 

splátkové kalendáře pro jednotlivé případy (dvě délky úvěru a dva typy splátek – 

měsíční a čtvrtletní).  

 

Tabulka č. 5.3 – Kalkulace nákladů na úvěr 

3 roky 5 let 3 roky 5 let
Výše úvěru 1 780 000 Kč 1 780 000 Kč 1 780 000 Kč 1 780 000 Kč
Úroky celkem 244 006 Kč 411 324 Kč 230 066 Kč 397 385 Kč
Splátky celkem 2 024 006 Kč 2 191 324 Kč 2 010 066 Kč 2 177 385 Kč
Poplatky 10 800 Kč 18 000 Kč 10 800 Kč 18 000 Kč
Náklady celkem 2 034 806 Kč 2 209 324 Kč 2 020 866 Kč 2 195 385 Kč

Měsíční splátky Čtvrtletní splátky

 

Z údajů v tabulce vyplývá, že celkové náklady na úvěr jsou nejnižší v případě úvěru, 

který je uzavřen na tříleté období se čtvrtletními lineárními splátkami. Další analýzy 

budou proto vycházet z kalkulace tohoto úvěru.  

 

Charakteristika dlouhodobého podnikatelského úvěru, podmínky poskytnutí 

Živnostenské banky: 

Tento neúčelový provozní úvěr je poskytován jak fyzickým osobám, tak právnickým 

osobám (malé a střední firmy). Podmínkou je existence firmy nebo provozování 

podnikatelské činnosti minimálně po dobu jednoho roku, neexistence závazku po 

splatnosti vůči Finančnímu úřadu nebo ČSSZ vyšší než 2.500,-Kč. Vzhledem k výši 

úvěru, tj. nad 1 mil. Kč je nutné zajištění nemovitostí. V tomto případě bude úvěr 

zajištěn brněnským bytem ve vlastnictví jednatelky. 

 

doba splatnosti úvěru:  3 roky 

pevná úroková sazba:  9,40 % p.a. 

poplatek za vyřízení žádosti: 5.000 Kč 

poplatek za vedení účtu: 300 Kč/měs. 

forma splátek:   lineární, čtvrtletní 
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Tabulka č. 5.3 – Finanční náročnost bankovního úvěru 

Výše úvěru
Celková výše 

úroků
Výše poplatků

Celkové 
náklady

Finanční 
náročnost

1 780 000 Kč 230 066 Kč 15 800 Kč 245 866 Kč 2 025 866 Kč  

5.3.1 Zhodnocení varianty A 

V první variantě byl zvolen zdrojem financování podnikatelského plánu pouze bankovní 

úvěr ve výši 1.780.000 Kč. Částka investice je v tomto případě navýšena o 245.866 Kč. 

Celková částka hrazených prostředků tedy činí 2.025.866 Kč. 

Z pohledu ekonomické efektivnosti investice je vycházeno především z čisté současné 

hodnoty, která u této varianty činí 2,703 mil. Kč. Čistá současná hodnota je stanovena 

na základě čistého finančního toku, který během let roste. Ve výpočtu daně z příjmů je 

zahrnuta daňová úspora v podobě úroků z úvěru a odpisů do daňově uznatelných 

nákladů. 

Dalším důležitým ukazatelem ekonomické efektivnosti je doba návratnosti investice, 

která v této variantě dosahuje hodnoty 2,65 let. 

 

Tabulka č. 5.4 – Propočet ekonomické efektivnosti varianty A (v tis. Kč) 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Růst tržeb v % 20% 20% 20% 20% 20%
Tržby 6069,0 7282,8 8739,4 10487,2 12584,7
% vlasních nákladů 71% 72% 72% 71% 71%
Vlastní náklady 4309,0 5243,6 6292,3 7445,9 8935,1
Odpisy 232,6 195,8 195,8 145,8 85,8
Poplatky 8,6 3,6 3,6
Úroky 132,0 77,0 21,0
Náklady 4682,2 5520,0 6512,7 7591,7 9020,9
HV před zdan ěním 1386,8 1762,8 2226,6 2895,5 3563,8
Daňový základ 24% 24% 24% 24% 24%
Daň 332,8 423,1 534,4 694,9 855,3
HV po zdan ění 1054,0 1339,7 1692,2 2200,6 2708,5  

Roky 2008 2009 2010 2011 2012
HV po zdan ění 1054,0 1339,7 1692,2 2200,6 2708,5
Odpisy 232,6 195,8 195,8 145,8 85,8
Splátky 593,3 593,3 593,4
Celkové cash-flow 693,2 942,2 1294,6 2346,4 2794,3
Diskont (=1/(1+i)t) 0,8475 0,7182 0,6083 0,5158 0,4371
Diskontované cash-flow 587,5 676,7 787,5 1210,3 1221,4
 

Doba návratnosti v letech 2,65 
ČSH v tis. Kč 2703,3 
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Při propočtu ekonomické efektivnosti je u této varianty a dalších vycházeno z výsledků 

dosažených v loňském roce s ohledem na roky následující. Hodnota a růst tržeb vychází 

jednak z růstu společnosti, který je dosahován již v prvním čtvrtletí tohoto roku, tak 

z růstu trhu internetové reklamy, která oproti jiným klasickým formám (rádio, televize, 

tisk, apod.) již několikátý rok zaznamenává podstatně výraznější nárůst objemu inzerce. 

% vlastních nákladů bylo stanoveno dle poměru dosaženého v loňském roce. Výše 

odpisů v jednotlivých letech byla kalkulována jednak dle plánu odpisů majetku již 

existujícího a také dle kalkulace odpisů uvedené v příloze č. 6. Taktéž poplatky a úroky 

vycházejí z kalkulací provedených u jednotlivých variant forem financování. 

 

Možné výhody plynoucí z užití varianty A při financování podnikatelského plánu: 

� navýšení dlouhodobého hmotného majetku společnosti o osobní 

automobil a server, 

� možnost odepisování serveru a osobního automobilu oproti variantám 

B a C 

� daňové úspory: 

�   zahrnutí placených úroků z bankovního úvěru do daňově 

uznatelných nákladů, 

 

Možné nevýhody: 

� splátky jistiny nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, 

� zvýšení míry zadluženosti, 

� možné komplikace s vyřízením bankovního úvěru, 

� vyšší finanční náročnost bankovního úvěru ve srovnání s variantami B 

a C zvýšení jistiny a tím v konečném důsledku i míry zadluženosti 

společnosti. 
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5.4 Varianta B 

V této variantě je zvolen způsob financování nákladů z leasingu a úvěru. Leasing bude 

použit pro financování nákupu serveru a osobního automobilu a úvěr pro financování 

provozních nákladů (osobní náklady, marketingové náklady, poplatky). 

Podíl jednotlivých zdrojů: 

Úvěr  1.330.000 Kč 

Leasing    450.000 Kč 

Celkem 1.780.000 Kč 

 

Charakteristika dlouhodobého podnikatelského úvěru, podmínky poskytnutí 

Živnostenské banky: 

Tento neúčelový provozní úvěr je poskytován jak fyzickým osobám, tak právnickým 

osobám (malé a střední firmy). Podmínkou je existence firmy nebo provozování 

podnikatelské činnosti minimálně po dobu jednoho roku, neexistence závazku po 

splatnosti vůči Finančnímu úřadu nebo ČSSZ vyšší než 2.500,-Kč. Vzhledem k výši 

úvěru, tj. nad 1 mil. Kč je nutné zajištění nemovitostí. V tomto případě bude úvěr 

zajištěn stejně jako u varianty A bytem ve vlastnictví jednatelky. 

 

doba splatnosti úvěru:  3 roky 

pevná úroková sazba:  9,40 % p.a. 

poplatek za vyřízení žádosti: 5.000 Kč 

poplatek za vedení účtu: 300 Kč/měs. 

forma splátek:   lineární, čtvrtletní 

 

Tabulka č. 5.5 – Finanční náročnost bankovního úvěru 

Výše úvěru
Celková výše 

úroků
Výše poplatků

Celkové 
náklady

Finanční 
náročnost

1 330 000 Kč 171 903 Kč 15 800 Kč 187 703 Kč 1 517 703 Kč  

 

 

 



 49 
 

Podmínky leasingu společnosti CAC Leasing, a.s. pro předměty leasingu jsou 

následující: 

 

     Server   Osobní automobil 

Cena předmětu leasingu  150.000 Kč  300.000 Kč 

Doba trvání leasingu   36 měsíců  36 měsíců 

Leasingový koeficient  1,121   1,105 

Forma splátek    měsíční  měsíční 

Výše akontace    30% PC  30% PC 

Kupní cena    1.000 Kč + DPH 1.000 Kč + DPH 

Smluvní poplatek   zdarma   zdarma 

Pojištění    984 Kč/měs.  1.547 Kč/měs. 

 

Tabulka č. 5.6 – Náklady finančního leasingu – osobní automobil 

Finan ční leasing Cena bez DPH DPH 19% Cena včetně DPH
Pořizovací cena 300 000 Kč 57 000 Kč 357 000 Kč
Leasingové navýšení 31 500 Kč 5 985 Kč 37 485 Kč
Akontace 90 000 Kč 17 100 Kč 107 100 Kč
Kupní cena 1 000 Kč 190 Kč 1 190 Kč
Paušální poplatek* 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Navýšená cena 331 500 Kč 62 985 Kč 394 485 Kč
Velikost splátek 240 500 Kč 45 695 Kč 286 195 Kč
Velikost jedné splátky 6 681 Kč 1 269 Kč 7 950 Kč
Velikost ročních splátek 80 167 Kč 15 232 Kč 95 398 Kč
Náklady leasingu 31 500 Kč 5 985 Kč 37 485 Kč  
*Paušální poplatek je nulový díky dosavadní vzájemné spolupráci. 

 

Kalkulace leasingové splátky: 

300.000 – 90.000 – 1.000 = 209.000 : 36 = 5.805,55 Kč + DPH 

331.500 – 300.000 = 31.500 : 36 =      875,00 Kč + DPH 

Celková splátka:    6.680,55 Kč + DPH 
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Tabulka č. 5.7 – Tabulka ročních splátek18  

Rok Splátka
Pořizovací 

cena
DPH 19%

finan ční 
služba

DPH 19%
Splátka 
bez DPH

Předání akontace 90 000 Kč 17 100 Kč - - 90 000 Kč
2008 1.-12. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč
2009 13.24. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč
2010 25.-36. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč

299 000 Kč 56 810 Kč 31 500 Kč 5 985 Kč 330 500 KčCelkem  

Kupní cena 1.000 Kč (bez DPH) bude uhrazena společností Sun Marketing, s.r.o. až po 

skončení doby trvání leasingové doby. Po zaplacení kupní ceny přejde osobní automobil 

do vlastnictví společnosti. 

 

Tabulka č. 5.8 – Finanční náročnost finančního leasingu 

Položky
Velkost 
splátek

Akontace
Paušální 
poplatek

Kupní 
cena

Pojišt ění Celkem

Bez DPH 240 500 Kč 90 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 55 692 Kč 387 192 Kč
DPH 19% 45 695 Kč 17 100 Kč 0 Kč 190 Kč 10 581 Kč 73 566 Kč
Celkem v č. DPH 286 195 Kč 107 100 Kč 0 Kč 1 190 Kč 66 273 Kč 460 758 Kč

 

V celkovém shrnutí již bylo kalkulováno s kupní cenou a pojištěním. Pro reálnost 

zobrazení bylo dopočítávána daň z přidané hodnoty. 

Skutečné finanční zatížení je v případě leasingu osobního automobilu 387.192 Kč + 

DPH 19%. 

 

Tabulka č. 5.9 – Náklady finančního leasingu – server 

Finan ční leasing Cena bez DPH DPH 19% Cena včetně DPH 
Pořizovací cena 150 000 Kč 28 500 Kč 178 500 Kč 
Leasingové navýšení 18 150 Kč 3 449 Kč 21 599 Kč 
Akontace 45 000 Kč 8 550 Kč 53 550 Kč 
Kupní cena 1 000 Kč 190 Kč 1 190 Kč 
Paušální poplatek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Navýšená cena 168 150 Kč 31 949 Kč 200 099 Kč 

Velikost splátek 122 148 Kč 23 208 Kč 145 356 Kč 
Velikost jedné splátky 3 393 Kč 645 Kč 4 038 Kč 
Velikost ročních splátek 40 716 Kč 7 736 Kč 48 452 Kč 

Náklady leasingu 18 150 Kč 3 449 Kč 21 599 Kč 
 

 

 

                                                 
18 V tabulce není kalkulován s kupní cenou a pojistným. 
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Kalkulace leasingové splátky: 

150.000 – 45.000 – 1.000 = 104.000 : 36 = 2.888,88 Kč + DPH 

168.150 – 150.000 = 18.150 : 36 =      504,16 Kč + DPH 

Celková splátka:    3.393,09 Kč + DPH 

 

Tabulka č. 5.10 – Tabulka ročních splátek19  

Rok Splátka
Pořizovací 

cena
DPH 19%

finan ční 
služba

DPH 19%
Splátka 
bez DPH

Předání akontace 45 000 Kč 8 550 Kč - - 45 000 Kč
2008 1.-12. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč
2009 13.24. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč
2010 25.-36. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč

149 000 Kč 28 310 Kč 18 150 Kč 3 448 Kč 167 149 KčCelkem

 

Kupní cena 1.000 Kč (bez DPH) bude opět uhrazena až po skončení doby trvání 

leasingové doby. Po zaplacení kupní ceny přejde server do vlastnictví společnosti. 

 

Tabulka č. 5.11 – Finanční náročnost finančního leasingu 

Položky
Velkost 
splátek

Akontace
Paušální 
poplatek

Kupní 
cena

Pojišt ění Celkem

Bez DPH 122 148 Kč 45 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 35 424 Kč 203 572 Kč
DPH 19% 23 208 Kč 8 550 Kč 0 Kč 190 Kč 6 731 Kč 38 679 Kč
Celkem v č. DPH 145 356 Kč 53 550 Kč 0 Kč 1 190 Kč 42 155 Kč 242 251 Kč
 

Skutečné finanční zatížení je v případě leasingu serveru 203.572 Kč + DPH 19%. 

 

Pokud společnost Sun Marketing, s.r.o. uhradí předem obě akontace a první splátky 

včetně pojistného, je s ní společnost CAC Leasing, a.s. ochotna uzavřít tyto leasingové 

smlouvy dle výše kalkulovaných podmínek. 

 

Tabulka č. 5.12 – Celková nákladovost varianty B 

Zdroj financování Hodnota Náklady Celkem Podíl na krytí
Úvěr 1 330 000 Kč 187 703 Kč 1 517 703 Kč 72,00%
Leasing 450 000 Kč 140 764 Kč 590 764 Kč 28,00%
Celkem 1 780 000 Kč 328 467 Kč 2 108 467 Kč 100%  

 

 

                                                 
19 V tabulce není kalkulován s kupní cenou a pojistným. 
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5.4.1 Zhodnocení varianty B 

Ve druhé variantě zaujímá 28% podíl na struktuře financování finanční leasing, zbytek 

je hrazen z bankovního úvěru. Investovaná částka 1.780.000 Kč je navýšena o náklady 

na leasing v hodnotě 140.764 Kč a náklady na úvěr ve výši 187.703 Kč. Celková částka 

uhrazených prostředků tedy činí 2.108.467 Kč. 

Z celkových nákladů ve výši 328.467 Kč připadá 57% podíl právě na bankovní úvěr, 

u kterého zaplacené úroky tvoří zhruba 91,58%. Zbývající část, tj. 8,42% tvoří 

jednorázový poplatek za podání a vyřízení žádosti a měsíční poplatky za vedení účtu. 

Struktura celkových nákladů u leasingu je tvořena leasingovým navýšením a výší 

pojistného. 

Při hodnocení efektivnosti varianty je zapotřebí kromě nákladovosti zohlednit také dobu 

návratnosti a vyčíslit čistou současnou hodnotu investice. Doba návratnosti, jako 

měřítko očekávané likvidity, se v této variantě opět pohybuje ve třetím roce. Přesněji 

investice se vrátí do 2,86 roku, což je pomaleji než u varianty A. Tato doba je nezbytná 

k pokrytí kapitálových výdajů peněžními příjmy z investice. 

Vygenerovaná výše čisté současné hodnoty 2,511 mil. Kč svědčí o přijatelnosti 

investice. Můžeme tedy říci, že došlo k převýšení kapitálových výdajů diskontovanými 

peněžními příjmy a k zaručení požadované míry výnosnosti  

Z pohledu čistého zisku je patrné dosahování kladných hodnot ve všech letech, a to 

i v prvním roce po odečtení daně z příjmů. Při vyčíslení daně je uplatňována daňová 

úspora v podobě zahrnutí úroků z úvěru, odpisů a leasingových splátek do daňově 

uznatelných nákladů. Vypočtené hodnoty ročních odpisů jsou uvedeny v příloze č. 6. 
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Tabulka č. 5.13 – Propočet ekonomické efektivnosti varianty B (v tis. Kč) 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Růst tržeb v % 20% 20% 20% 20% 20%
Tržby 6069,0 7282,8 8739,4 10487,2 12584,7
% vlasních nákladů 71% 72% 72% 71% 71%
Vlastní náklady 4309,0 5243,6 6292,3 7445,9 8935,1
Odpisy 160,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Poplatky 8,6 3,6 3,6
Úroky 98,7 57,3 15,6
Náklady leasingu - server 97,5 52,5 53,5
Náklady leasingu - os. aut. 188,7 98,7 99,7
Náklady 4862,5 5505,8 6514,8 7445,9 8935,1
HV před zdan ěním 1206,5 1777,0 2224,6 3041,3 3649,6
Daňový základ 24% 24% 24% 24% 24%
Daň 289,5 426,5 533,9 729,9 875,9
HV po zdan ění 916,9 1350,5 1690,7 2311,4 2773,7
 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012 
HV po zdan ění 916,9 1350,5 1690,7 2311,4 2773,7 
Odpisy 160,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Splátky úvěru 443,3 443,3 443,4     
Vliv leasingu 85,7 40,7 40,7     
Celkové cash-flow 547,9 916,5 1256,6 2311,4 2773,7 

Diskont (=1/(1+i)t) 0,8475 0,7182 0,6083 0,5158 0,4371 
Diskontované cash-flow 464,3 658,2 764,4 1192,2 1212,4 
 

Doba návratnosti v letech 2,86 
ČSH v tis. Kč 2511,5 
 

Možné výhody plynoucí z užití varianty B při financování podnikatelského plánu: 

� navýšení dlouhodobého hmotného majetku společnosti o osobní 

automobil a server, 

� daňové úspory: 

� zahrnutí plné výše leasingových splátek do daňově uznatelných 

nákladů, 

�   zahrnutí placených úroků z bankovního úvěru do daňově 

uznatelných nákladů, 

� snížení finanční náročnosti bankovního úvěru ve srovnání s variantou 

A snížením výše jistiny a tím v konečném důsledku i míry 

zadluženosti společnosti, 

� kladný vliv finančního leasingu na cash-flow a likviditu společnosti, 
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� krátké a relativně nenáročné vyřízení žádosti o leasing. 

 

Možné nevýhody: 

� splátky jistiny nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, 

� zvýšení míry zadluženosti, 

� možné komplikace s vyřízením bankovního úvěru, 

� server a osobní automobil financovaný prostřednictvím finančního 

leasingu nelze odepisovat (ve vlastnictví leasingové společnosti). 

5.5 Varianta C 

V poslední variantě je zvolen způsob financování nákladů prostřednictvím 

nerozděleného zisku, leasingu a úvěru. Leasing bude opět určen pro úhradu nákladů na 

pořízení serveru a osobního automobilu. Ostatní náklady pak budou hrazeny 

z nerozděleného zisku a bankovního úvěru. 

 

Podíl jednotlivých zdrojů: 

Nerozdělený zisk    300.000 Kč 

Úvěr   1.030.000 Kč 

Leasing      450.000 Kč 

Celkem  1.780.000 Kč 

 

Charakteristika dlouhodobého podnikatelského úvěru, podmínky poskytnutí 

Živnostenské banky: 

Tento neúčelový provozní úvěr je poskytován jak fyzickým osobám, tak právnickým 

osobám (malé a střední firmy). Podmínkou je existence firmy nebo provozování 

podnikatelské činnosti minimálně po dobu jednoho roku, neexistence závazku po 

splatnosti vůči Finančnímu úřadu nebo ČSSZ vyšší než 2.500,-Kč. Vzhledem k výši 

úvěru, tj. opět nad 1 mil. Kč je nutné zajištění nemovitostí. V tomto případě bude stejně 

jako u varianty A a B úvěr zajištěn bytem ve vlastnictví jednatelky. 
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doba splatnosti úvěru:  3 roky 

pevná úroková sazba:  9,40 % p.a. 

poplatek za vyřízení žádosti: 5.000 Kč 

poplatek za vedení účtu: 300 Kč/měs. 

forma splátek:   lineární, čtvrtletní 

 

Tabulka č. 5.14 – Finanční náročnost bankovního úvěru 

Výše úvěru
Celková výše 

úroků
Výše poplatků

Celkové 
náklady

Finanční 
náročnost

1 030 000 Kč 133 128 Kč 15 800 Kč 148 928 Kč 1 178 928 Kč  

 

Podmínky leasingu společnosti CAC Leasing, a.s. pro předměty leasingu jsou stejné 

jako u varianty B: 

     Server   Osobní automobil 

Cena předmětu leasingu  150.000 Kč  300.000 Kč 

Doba trvání leasingu   36 měsíců  36 měsíců 

Leasingový koeficient  1,121   1,105 

Forma splátek    měsíční  měsíční 

Výše akontace    30% PC  30% PC 

Kupní cena    1.000 Kč + DPH 1.000 Kč + DPH 

Smluvní poplatek   zdarma   zdarma 

Pojištění    984 Kč/měs.  1.547 Kč/měs. 

 

Tabulka č. 5.15 – Náklady finančního leasingu – osobní automobil 

Finan ční leasing Cena bez DPH DPH 19% Cena včetně DPH
Pořizovací cena 300 000 Kč 57 000 Kč 357 000 Kč
Leasingové navýšení 31 500 Kč 5 985 Kč 37 485 Kč
Akontace 90 000 Kč 17 100 Kč 107 100 Kč
Kupní cena 1 000 Kč 190 Kč 1 190 Kč
Paušální poplatek* 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Navýšená cena 331 500 Kč 62 985 Kč 394 485 Kč
Velikost splátek 240 500 Kč 45 695 Kč 286 195 Kč
Velikost jedné splátky 6 681 Kč 1 269 Kč 7 950 Kč
Velikost ročních splátek 80 167 Kč 15 232 Kč 95 398 Kč
Náklady leasingu 31 500 Kč 5 985 Kč 37 485 Kč  
*Paušální poplatek je nulový díky dosavadní vzájemné spolupráci. 
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Kalkulace leasingové splátky: 

300.000 – 90.000 – 1.000 = 209.000 : 36 = 5.805,55 Kč + DPH 

331.500 – 300.000 = 31.500 : 36 =      875,00 Kč + DPH 

Celková splátka:    6.680,55 Kč + DPH 

 

Tabulka č. 5.16 – Tabulka ročních splátek20  

Rok Splátka
Pořizovací 

cena
DPH 19%

finan ční 
služba

DPH 19%
Splátka 
bez DPH

Předání akontace 90 000 Kč 17 100 Kč - - 90 000 Kč
2008 1.-12. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč
2009 13.24. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč
2010 25.-36. splátka 69 667 Kč 13 237 Kč 10 500 Kč 1 995 Kč 80 167 Kč

299 000 Kč 56 810 Kč 31 500 Kč 5 985 Kč 330 500 KčCelkem  

Kupní cena 1.000 Kč (bez DPH) bude uhrazena společností Sun Marketing, s.r.o. až po 

skončení doby trvání leasingové doby. Po zaplacení kupní ceny přejde osobní automobil 

do vlastnictví společnosti. 

 

Tabulka č. 5.17 – Finanční náročnost finančního leasingu 

Položky
Velkost 
splátek

Akontace
Paušální 
poplatek

Kupní 
cena

Pojišt ění Celkem

Bez DPH 240 500 Kč 90 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 55 692 Kč 387 192 Kč
DPH 19% 45 695 Kč 17 100 Kč 0 Kč 190 Kč 10 581 Kč 73 566 Kč
Celkem v č. DPH 286 195 Kč 107 100 Kč 0 Kč 1 190 Kč 66 273 Kč 460 758 Kč

 

V celkovém shrnutí již bylo kalkulováno s kupní cenou a pojištěním. Pro reálnost 

zobrazení bylo dopočítávána daň z přidané hodnoty. 

Skutečné finanční zatížení je v případě leasingu osobního automobilu 387.192 Kč + 

DPH 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 V tabulce není kalkulován s kupní cenou a pojistným. 
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Tabulka č. 5.18 – Náklady finančního leasingu – server 

Finan ční leasing Cena bez DPH DPH 19% Cena v četně DPH
Pořizovací cena 150 000 Kč 28 500 Kč 178 500 Kč
Leasingové navýšení 18 150 Kč 3 449 Kč 21 599 Kč
Akontace 45 000 Kč 8 550 Kč 53 550 Kč

Kupní cena 1 000 Kč 190 Kč 1 190 Kč
Paušální poplatek 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Navýšená cena 168 150 Kč 31 949 Kč 200 099 Kč
Velikost splátek 122 148 Kč 23 208 Kč 145 356 Kč
Velikost jedné splátky 3 393 Kč 645 Kč 4 038 Kč
Velikost ročních splátek 40 716 Kč 7 736 Kč 48 452 Kč
Náklady leasingu 18 150 Kč 3 449 Kč 21 599 Kč  

Kalkulace leasingové splátky: 

150.000 – 45.000 – 1.000 = 104.000 : 36 = 2.888,88 Kč + DPH 

168.150 – 150.000 = 18.150 : 36 =      504,16 Kč + DPH 

Celková splátka:    3.393,09 Kč + DPH 

 

Tabulka č. 5.19 – Tabulka ročních splátek21  

Rok Splátka
Pořizovací 

cena
DPH 19%

finan ční 
služba

DPH 19%
Splátka bez 

DPH
Předání akontace 45 000 Kč 8 550 Kč - - 45 000 Kč

2008 1.-12. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč
2009 13.24. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč
2010 25.-36. splátka 34 667 Kč 6 587 Kč 6 050 Kč 1 149 Kč 40 716 Kč

149 000 Kč 28 310 Kč 18 150 Kč 3 448 Kč 167 149 KčCelkem

 

Kupní cena 1.000 Kč (bez DPH) bude opět uhrazena až po skončení doby trvání 

leasingové doby. Po zaplacení kupní ceny přejde server do vlastnictví společnosti. 

 

Tabulka č. 5.20 – Finanční náročnost finančního leasingu 

Položky
Velkost 
splátek

Akontace
Paušální 
poplatek

Kupní 
cena

Pojišt ění Celkem

Bez DPH 122 148 Kč 45 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 35 424 Kč 203 572 Kč
DPH 19% 23 208 Kč 8 550 Kč 0 Kč 190 Kč 6 731 Kč 38 679 Kč
Celkem v č. DPH 145 356 Kč 53 550 Kč 0 Kč 1 190 Kč 42 155 Kč 242 251 Kč

 

Skutečné finanční zatížení je v případě leasingu serveru 203.572 Kč + DPH 19%. 

 

                                                 
21 V tabulce není kalkulován s kupní cenou a pojistným. 
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Pokud společnost Sun Marketing, s.r.o. uhradí předem obě akontace a první splátky 

včetně pojistného, je s ní společnost CAC Leasing, a.s. ochotna uzavřít tyto leasingové 

smlouvy dle výše kalkulovaných podmínek. 

 

Tabulka č. 5.21 – Celková nákladovost varianty C 

Zdroj financování Hodnota Náklady Celkem Podíl na krytí
Nerozdělený zisk 300 000 Kč - 300 000 Kč 16,85%
Úvěr 1 030 000 Kč 148 928 Kč 1 178 928 Kč 57,87%
Leasing 450 000 Kč 140 764 Kč 590 764 Kč 25,28%
Celkem 1 780 000 Kč 289 692 Kč 2 069 692 Kč 100,00%  

 

5.5.1 Zhodnocení varianty C 

V poslední variantě byl k finančnímu leasingu a úvěr přibrán ještě nerozdělený zisk, 

který může společnost poskytnout maximálně ve výši 300.000 Kč. Ten zaujímá 16,85% 

podíl na struktuře. Následuje jej finanční leasing podobně jako v předchozí variantě, 

tentokrát s podílem 25,28% a zbytek investice je opět hrazena z bankovního úvěru. 

Investovaná částka 1.780.000 Kč je navýšena o náklady na leasing v hodnotě 140.764 

Kč a náklady na úvěr ve výši 148.928 Kč. Celková částka uhrazených prostředků tedy 

činí 2.069.692 Kč. 

Celkové náklady ve výši 289.692 Kč jsou poměrně rozděleny mezi bankovní úvěr 

a finanční leasing. Podíl vlastního kapitálu zde není zohledněn vzhledem k prakticky 

nulovým nákladům. Pozitivní vliv použití vlastních zdrojů na snížení celkových nákladů 

může v počátcích financování poněkud společnost finančně zatížit. 

Peněžní příjmy pokryjí kapitálové výdaje opět ve třetím roce, ovšem zde již na začátku 

pátého měsíce (2,39 roku). Návratnost investice je v tomto případně nejkratší. 

Čistá současná hodnota v této variantě dosahuje částky 2,914 mil. Kč, což je také 

nejvyšší hodnota z variantních řešení. Kladná hodnota opět naznačuje, že tato varianta 

je pro společnost přijatelná a zvýšila by její tržní hodnotu. 

Rovněž v této variantě je možné uplatnit daňové úspory prostřednictvím leasingových 

splátek, placených úroků z úvěru a odpisů.  
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Tabulka č. 5.22 – Propočet ekonomické efektivnosti varianty B (v tis. Kč) 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Růst tržeb v % 20% 20% 20% 20% 20%
Tržby 6069,0 7282,8 8739,4 10487,2 12584,7
% vlasních nákladů 71% 72% 72% 71% 71%
Vlastní náklady 4309,0 5243,6 6292,3 7445,9 8935,1
Odpisy 160,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Poplatky 8,6 3,6 3,6
Úroky 76,6 44,4 12,1
Náklady leasingu - server 56,8 11,8 12,8
Náklady leasingu - os. aut. 108,6 18,6 99,7
Náklady 4719,6 5372,0 6470,6 7445,9 8935,1
HV před zdan ěním 1349,4 1910,8 2268,8 3041,3 3649,6
Daňový základ 24% 24% 24% 24% 24%
Daň 323,9 458,6 544,5 729,9 875,9
HV po zdan ění 1025,6 1452,2 1724,3 2311,4 2773,7
 
 
Roky 2008 2009 2010 2011 2012 
HV po zdan ění 1025,6 1452,2 1724,3 2311,4 2773,7 
Odpisy 160,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Splátky úvěru 343,3 343,3 343,3     
Vliv leasingu 85,7 40,7 40,7     
Celkové cash-flow 756,6 1118,2 1390,3 2311,4 2773,7 

Diskont (=1/(1+i)t) 0,8475 0,7182 0,6083 0,5158 0,4371 
Diskontované cash-flow 641,1 803,1 845,7 1192,2 1212,4 
 

Doba návratnosti 2,39 
Čiská současná hodnota 2914,5 
 

Možné výhody plynoucí z užití varianty C při financování podnikatelského plánu: 

� při relativně nízké potřebě vlastních zdrojů možnost uskutečnění 

podnikatelského plánu a s tím spojené získání konkurenční výhody, 

� navýšení dlouhodobého hmotného majetku společnosti o osobní 

automobil a server, 

� daňové úspory: 

� zahrnutí plné výše leasingových splátek do daňově uznatelných 

nákladů, 

�   zahrnutí placených úroků z bankovního úvěru do daňově 

uznatelných nákladů, 
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� snížení finanční náročnosti bankovního úvěru ve srovnání s variantami 

A a B snížením výše jistiny, a tím v konečném důsledku i míry 

zadluženosti společnosti, 

� kladný vliv finančního leasingu na cash-flow a likviditu společnosti, 

� krátké a relativně nenáročné vyřízení žádosti o leasing. 

 

Možné nevýhody: 

� splátky jistiny nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, 

� vyšší finanční zatížení v prvním roce zhledem k využití vlastních 

zdrojů financování 

� zvýšení míry zadluženosti, 

� možné komplikace s vyřízením bankovního úvěru, 

� server a osobní automobil financovaný prostřednictvím finančního 

leasingu nelze odepisovat (ve vlastnictví leasingové společnosti). 
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6 Výběr varianty a návrh doporučení 

Cílem této diplomové práce je nalézt optimální způsob financování podnikatelského 

plánu společnosti Sun Marketing, s.r.o. V předchozí kapitole byly navrženy tři variantní 

řešení, které se vzájemně odlišují ve volbě struktury a podílu použitých zdrojů krytí. 

Výsledky provedené analýzy jsou shrnuty v následující tabulce a vyobrazeny v grafu. 

 

Tabulka č. 6.1 – Porovnání ekonomických ukazatelů efektivnosti jednotlivých variant 

A B C
Doba návratnosti 2,65 2,86 2,39
Čiská současná hodnota 2703,3 2511,5 2914,5
Náklady v Kč 245 866 328 467 289 692

Varianta
Ukazatel

 

Graf č. 6.1 – Náklady jednotlivých variant financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.2 – Čistá současná hodnota jednotlivých variant financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při hodnocení výhodnosti navržených alternativ je důležitá nákladovost, výši čisté 

současné hodnoty a návratnost. Z hlediska celkových nákladů je první varianta 

financovaná pouze z bankovního úvěru nejvýhodnější. Na druhou stranu z pohledu 
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dosahované čisté současné hodnoty a doby návratnosti je nejvýhodnější alternativou 

třetí varianta. Rozdílnost dosažených hodnot je dána především strukturou jednotlivých 

variant. Tento rozdíl se částečně prohlubuje také díky rozdílné kalkulaci cash-flow mezi 

úvěrem a leasingem. U leasingu nelze v tomto případě odepisovat předmět leasingu 

a leasingové splátky se zahrnují celé do daňově uznatelných nákladů. V případě 

bankovního úvěru lze do daňově uznatelných nákladů započítat úroky z úvěru. 

Při rozhodování se mezi variantou A a C je zapotřebí vypočítat rozdíl dosažené čisté 

současné hodnoty a vynaložených nákladů. Třetí varianta vykazuje o 43.826 Kč vyšší 

náklady, avšak o 211.200 Kč vyšší čistou současnou hodnotu.  

Pro financování podnikatelského plánu společnosti Sun Marketing, s.r.o. byla tedy 

nakonec vybrána jako optimální varianta vzhledem k vyšší čisté současné hodnotě 

a kratší době návratnosti navržená varianta C. 

 

Tabulka č. 6.2. – Optimální varianta financování 

Zdroj financování Hodnota Náklady Celkem Podíl na krytí
Nerozdělený zisk 300 000 Kč - 300 000 Kč 16,85%
Úvěr 1 030 000 Kč 148 928 Kč 1 178 928 Kč 57,87%
Leasing 450 000 Kč 140 764 Kč 590 764 Kč 25,28%
Celkem 1 780 000 Kč 289 692 Kč 2 069 692 Kč 100,00%  

 

Možné výhody plynoucí z užití zvolené varianty při financování podnikatelského 

plánu: 

� při relativně nízké potřebě vlastních zdrojů možnost uskutečnění 

podnikatelského plánu, a s tím spojené získání konkurenční výhody, 

� navýšení dlouhodobého hmotného majetku společnosti o osobní 

automobil a server, 

� daňové úspory: 

� zahrnutí plné výše leasingových splátek do daňově uznatelných 

nákladů, 

�   zahrnutí placených úroků z bankovního úvěru do daňově 

uznatelných nákladů, 

� snížení finanční náročnosti bankovního úvěru ve srovnání s variantami 

A a B snížením výše jistiny, a tím v konečném důsledku i míry 

zadluženosti společnosti, 
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� kladný vliv finančního leasingu na cash-flow a likviditu společnosti, 

� krátké a relativně nenáročné vyřízení žádosti o leasing. 

 

Možné nevýhody: 

� splátky jistiny nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, 

� vyšší finanční zatížení v prvním roce vzhledem k využití vlastních 

zdrojů financování 

� zvýšení míry zadluženosti, 

� možné komplikace s vyřízením bankovního úvěru, 

� server a osobní automobil financovaný prostřednictvím finančního 

leasingu nelze odepisovat (ve vlastnictví leasingové společnosti). 
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Závěr 

Podnikové investice pro rozvoj jsou pro podnikatelské subjekty obvykle nástroji pro 

zlepšení jejich tržní pozice. K jejich realizaci je zapotřebí nalézt dostatek finančních 

zdrojů na pokrytí investičních nákladů. Základem úspěšného zpracování 

podnikatelského záměru je zvolená kombinace možných zdrojů financování v optimální 

struktuře a podílu zastoupení jednotlivých zdrojů financování s ohledem na dispozice 

podniku. 

V této diplomové práci byla řešena problematika financování podnikatelského záměru 

s názvem „Finanční rádce“, který byl aplikován u společnosti Sun Marketing, s.r.o. 

působící v oblasti internetového marketingu. Finanční rádce je portál, který poskytuje 

informace z oblasti efektivního hospodaření, financování investic i provozních potřeb 

společností a investování firem. Jedná se tedy o informační portál, který ovšem zahrnuje 

administrační část s možností využití on-line aplikací pro rychlé zpracování finanční 

analýzy nebo finančního plánu. Komplexnost portálu je také doplněna poradenskými 

službami, které jsou zajištěny konzultační společností. 

Náklady podnikatelského záměru tvořily především mzdové náklady zaměstnanců, kteří 

se na vývoji portálu podíleli, a také náklady na pořízení serveru, osobního automobilu 

pro obchodníky a náklady na marketing. 

Cílem diplomové práce bylo nalézt optimální způsob financování tohoto 

podnikatelského záměru s ohledem na nákladovost, návratnost a přinesenou čistou 

současnou hodnotu a s přihlédnutím ke kladům a záporům s ním spojeným. Byla 

navržena tři alternativní řešení, která se od sebe vzájemně lišila volbou struktury 

a podílu použitých zdrojů krytí. Zvolené varianty byly sestaveny z hlediska přijatelnosti 

společnosti Sun Marketing, s.r.o. ve vztahu k současné finanční situaci, aniž by ohrozily 

budoucí finanční stabilitu. Zdroje krytí byly vzájemně kombinovány s cílem vytvořit co 

nejefektivnější strukturu financování investice, která by vyhovovala požadovaným 

kritériím, jimiž jsou minimální nákladovost, maximální výše čisté současné hodnoty 

investice a co nejkratší doba návratnosti vložených finančních prostředků. Na základě 

provedených analýz ekonomické efektivnosti byla z navržených alternativních řešení 

zvolena jako nejvhodnější varianta C, která nejlépe splňuje požadovaná kritéria. Za 

optimální způsob financování podnikatelského záměru je považována následující 
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kombinace cizích zdrojů společně s vlastním zdrojem financování. Vlastní kapitál 

v podobě nerozděleného zisku ve výši 300.000 Kč s 16,85% podílem na krytí nákladů, 

finanční leasing v celkové hodnotě 450.000 Kč s podílem 25,28% a střednědobý 

provozní úvěr od Živnostenské banky, a.s. v částce 1.030.000 Kč s 57,87% podílem 

z celkové finanční náročnosti investice. Doporučená varianta generuje čistou současnou 

hodnotu ve výši 2,914 mil. Kč, finanční náročnost v podobě celkových nákladů 289.692 

Kč s dobou návratnosti vynaložených finančních prostředků za dva roky a 5 měsíců. 

Na závěr nutno dodat, že společnost Sun Marketing, s.r.o. je rychle rostoucí společností, 

která kromě tohoto podnikatelského záměru připravuje několik dalších projektů, které 

hodlá v průběhu několika měsíců realizovat.  
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