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Anotace 
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování vozového parku 

společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti, 

požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto i jiných systémů na pulty 

centralizované ochrany. Obsahuje analýzu možností financování vozového parku, 

porovnání vhodných nástrojů financování osobních vozidel a návrhy na optimální 

způsoby financování vozového parku společnosti. 
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This bachelor's thesis deals with difficulties of financing of company fleet which is 

specialized on rendition of services in commercial security, fire signalization and 

remote information transfers from these and other systems on boards of centralized 

security. It contains analyse of fleet financing, comparation of appropriate instruments 

for personal vehicles financing and proposals for optimal ways of fleet financing. 
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Úvod 
 

Využívání silničních i jiných motorových vozidel k podnikání nebo k jiné 

samostatně výdělečné činnosti a v souvislosti s nimi je již dlouhodobě naprosto běžnou 

věcí. S většinou podnikatelských aktivit je spojena přeprava osob, zboží, materiálu nebo 

výrobků silničními motorovými vozidly a přípojnými vozidly. Silniční motorová 

vozidla se tak stala běžnou součástí obchodního majetku podnikatelů. Z tohoto důvodu 

si většina těchto subjektů již nedokáže provozování podnikatelské činnosti bez osobních 

automobilů představit. Jedním z těchto subjektů, který využívá k zajištění předmětu své 

podnikatelské činnosti osobní automobily, je i společnost ABC s. r. o.. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

Svou bakalářskou práci zpracovávám pro společnost ABC s. r. o.. Jedná se 

o společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti oblast komerční bezpečnosti. Podnik 

je schopen zajistit nejen fyzickou ostrahu objektů a pojištěnou přepravu peněz 

a cenností, ale i zabezpečit majetek, kanceláře, obchody, objekty škol a úřadů nebo 

průmyslových areálů pomocí kvalitních elektronických systémů. Ty jsou připojeny na 

pulty centralizované ochrany u bezpečnostní služby podniku či u hasičských 

záchranných sborů.  Strategií této společnosti je poskytování komplexních služeb na 

vysoké úrovni. Aby mohl podnik poskytovat své služby v co nejlepší kvalitě a dosáhl 

tak maximální spokojenosti zákazníků, měl by ke své činnosti využívat moderní 

technické vybavení. Společnost investuje finanční prostředky do nových dopravních 

prostředků, přičemž klade velký důraz na hospodárnost, ekologii a životní prostředí. 

Nejen kvůli rostoucí poptávce po nabízených službách, ale i kvůli opotřebení 

stávajícího vozového parku je podnik nucen pořizovat nové osobní automobily 

a obměňovat tak vozový park společnosti.  

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat možnosti financování vozového parku této 

společnosti, porovnat možné nástroje financování a navrhnout optimální způsoby 

financování vozového parku. 

V teoretické části práce budou shrnuty poznatky z odborné literatury. Zaměřím se 

na  tyto oblasti - možnosti pořízení vozidel do podnikání a jejich formy financování, 

daňovou uznatelnost výdajů souvisejících s pořízením i provozem vozidel. Dále shrnu 

možnosti vyřazení vozidel z podnikání, problematiku daně z přidané hodnoty a daně 

silniční. Následně budu charakterizovat metody, které lze pro porovnání možností 

financování využít. 

V praktické části práce uvedu základní údaje o podniku včetně organizační 

struktury, předmětu činnosti a informacích o vozovém parku. Provedu zde také stručnou 

finanční analýzu společnosti a shrnu finanční výsledky podniku. V následující části se 

zaměřím na analýzu nákladů spojených s pořízením, provozem a správou vozového 

parku. Dále aplikuji teoretické poznatky v konkrétních podmínkách podniku. Cílem mé  
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práce je provést analýzu alternativ financování nově pořizovaných osobních automobilů 

a navrhnout optimální způsoby financování.  

 

Podnik v minulých letech pořizoval osobní vozidla především formou nákupu za 

hotové či formou finančního leasingu. Existují však i další možnosti, jak financovat 

vozový park. Jsou jimi především bankovní úvěr, spotřebitelský úvěr od nebankovních 

institucí nebo operativní leasing. Společnost tedy má mnoho možností, jak nákup 

osobních vozidel financovat. Ve své práci se zaměřím na dvě nejběžnější formy 

financování, které lze považovat za základní: financování pomocí bankovního úvěru 

a financování pomocí finančního leasingu. Obě tyto varianty mají podobný charakter 

a každá z nich přináší podniku určité výhody i nevýhody. Konkrétní nabídku leasingu 

a úvěru porovnám z více hledisek. Při výběru vhodné varianty financování je základním 

hlediskem finanční náročnost, avšak je nutné zohlednit i další kritéria, kterými jsou 

například daňové dopady či časová a administrativní náročnost. Na základě porovnání 

financování pomocí finančního leasingu s financováním bankovním úvěrem a při 

zohlednění dalších neméně významných kritérií navrhnu optimální formu financování 

osobních vozidel. Při nákupu vozidel je možné uvažovat o dalších nástrojích 

financování, jako je například nákup za hotové či operativní leasing. O vhodnosti 

financování pomocí těchto nástrojů se taktéž zmíním v návrhové části práce. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

V této části práce uvedu přehled teoretických poznatků, které jsou nutné pro další 

zpracování bakalářské práce na téma Dopravní prostředek v podnikání – účetní 

a daňové aspekty. Budu se zabývat především možnostmi pořízení a vyřazení 

dopravního prostředku dále také problematikou financování vozového parku, 

odpisování, daně silniční, daní z přidané hodnoty atd. Dále uvedu metodický aparát, 

který aplikuji v praktické části práce pro srovnání financování prostřednictvím leasingu 

a úvěru. 

 

 

2.1 Možnosti po řízení vozidla do podnikání  

 

2.1.1 Pořízení vozidla nákupem v hotovosti 

Vozidlo je možné pořídit nákupem za hotové od kterékoliv právnické nebo 

od podnikající či nepodnikající fyzické osoby. Vozidlo může obchodní společnost 

pořídit také od svých akcionářů nebo společníků.  

Nákup vozidla je možné uskutečnit na základě kupní smlouvy uzavřené dle 

občanského zákoníku nebo na základě kupní smlouvy uzavřené dle obchodního 

zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu konkrétní vozidlo, 

předat mu doklady k němu příslušné a převést na kupujícího vlastnické právo 

k dodanému vozidlu. Kupující se zavazuje k zaplacení kupní ceny.  

 

Předmětem koupě může být vozidlo: 

• nové, 

• již provozované, 

• nepojízdné, 

• najaté v systému finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, 

• najaté v systému operativního pronájmu ke dni ukončení, 

• vydražené. 
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Velmi podstatnou součástí kupní smlouvy je sjednání kupní ceny. V kupní smlouvě 

musí být jednoznačně uvedeno, zda sjednaná cena je cenou, která obsahuje daň 

z přidané hodnoty. Pokud tomu tak není, má se vždy za to, že cena uvedená v kupní 

smlouvě je cena včetně daně z přidané hodnoty. Dle §443 odst. 1 obchodního zákoníku 

nabývá kupující vlastnické právo k vozidlu okamžikem převzetí od prodávajícího. Je 

možné, aby součástí kupní smlouvy bylo ujednání, které váže přechod vlastnických práv 

na úplné zaplacení kupní ceny.  

 

2.1.2 Nabytí vozidla obdarováním či zděděním 

Dopravní prostředek může získat darem jak fyzická, tak i právnická osoba. Dárcem 

též může být kterákoli osoba. Vozidlo můžeme nabýt prostřednictvím darovací smlouvy 

upravené §628 odst. 1 občanského zákoníku a násl.. Darovací smlouvou se dárce 

zavazuje bezplatně přenechat vozidlo obdarovanému. Jestliže nedojde k odevzdání 

a převzetí vozidla při darování, musí být darovací smlouva sjednána písemně. 

Zděděním nabývá vozidlo zpravidla fyzická osoba, podnikatel. Není však 

vyloučena situace, kdy se na základě poslední vůle zůstavitele stane dědicem 

i právnická osoba. Zděděné vozidlo se nabývá smrtí zůstavitele.  

 

2.1.3 Pořízení vozidla vkladem do základního kapitálu 

Jednou z dalších možností jak získat vozidlo, je vložit jej do základního kapitálu. 

Umožňuje to §59 obchodního zákoníku, ze kterého vyplývá, že akcionář či společník 

může uhradit svůj vklad nepeněžitým způsobem. To znamená, že společník může vložit 

do základního kapitálu společnosti vozidlo. Vložit, ale může jen to vozidlo, jehož 

penězi ocenitelná hodnota je zjistitelná a také to, které může být společností využito ve 

vztahu k předmětu jejího podnikání. §59 odst. 2 obchodního zákoníku ukládá povinnost 

splatit nepeněžitý vklad před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

Je tedy vhodné vozidlo vložit bezprostředně po založení společnosti, tj. po podpisu 

společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Toto vozidlo se stává majetkem 

společnosti do které bylo vloženo. Společník, který ho vložil do obchodního majetku 

společnosti nemá žádné právo s tímto vozidlem samovolně nakládat a nemá nárok ani 

na jeho vrácení.  
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2.1.4 Nabytí vozidla pomocí operativního nájmu 

Smlouvy o operativním leasingu umožňují nájemci krátkodobé nebo střednědobé 

užívání potřebného majetku na dobu určenou jeho potřebami. Tyto smlouvy bývají 

uzavírány na dobu kratší, než je doba ekonomické životnosti pronajímané věci.  

Nájemce se dle §630 a násl. obchodního zákoníku zavazuje platit nájemné 

a pronajímatel se zavazuje poskytnout dopravní prostředek k dočasnému užívání. 

Nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko nese v tomto 

případě zásadně pronajímatel. Údržbu, opravy a servis vozidla zajišťuje pronajímatel 

a odpovídá také za jeho provozuschopnost event. při poruše poskytne náhradní vozidlo 

podobných parametrů. Po uplynutí doby pronájmu se majetek vrací zpět pronajímateli. 

 

2.1.5 Pořízení vozidla prost řednictvím finan čního leasingu 

Finanční leasing je významnou formou financování nově pořízených investic. 

Umožňuje jak fyzickým tak právnickým osobám pořídit majetek, na jejichž nákup tyto 

osoby nemají dostatek finančních prostředků. Za všech okolností však nemusí být 

nejvhodnějším prostředkem pro zajištění potřebného majetku. 

Finančním pronájmem se označuje situace, kdy fyzická nebo právnická osoba (nájemce) 

využívá na základě smlouvy dlouhodobě ke své ekonomické činnosti věc (vozidlo), 

která je ve vlastnictví jiné osoby, nejčastěji leasingové společnosti (pronajímatele), 

přičemž je smluvně upraven i následný převod vlastnického práva k této věci. 

Leasingová společnost (pronajímatel) tedy financuje pořízení vozidla a vybírá je 

podle požadavků a specifikací stanovených nájemcem. Vozidlo zůstává ve vlastnictví 

leasingové společnosti po celou sjednanou nájemní dobu. Nájemce získává plná užívací 

práva k najatému vozidlu. Je na něj převedena i odpovědnost za rizika spojená 

s užíváním a vlastnictvím najatého vozidla. Nájemce je také poplatníkem pojistného za 

pronajímané vozidlo. Na svoje náklady zajišťuje nejen údržbu vozu, ale i jeho opravy. 

Vozidlo však může užívat jen k účelu vymezeném v leasingové smlouvě. Finanční 

pronájem s následnou koupí najaté věci má stejně jako každá jiná forma financování své 

výhody a nevýhody. 1 

 

                                                 
1 BĚHOUNEK, P. Automobil v daňovém systému ČR. 4 akt. vyd. Praha: LINDE, 2002. s. 207 -211 
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2.1.5.1  Výhody a nevýhody leasingového financování  

 
Výhody leasingu: 
 

1. Umožňuje užívat majetek, aniž by podnik jednorázově vynaložil vlastní peněžní 

prostředky na investici. Tím urychluje zavedení investice do provozu. 

2. Leasingové financování je flexibilní – vytváří předpoklady pro řešení 

finančních problémů spojených s náběhem a sezónností výrobního procesu 

prostřednictvím nelineárních splátek. 

3. Umožňuje zahrnovat leasingové splátky do nákladů (časově rozlišené) a tím 

snižovat základ zdanění nájemce (u pronajímatele jsou součástí daňově 

uznatelných nákladů odpisy). 

4. Formálně nezvyšuje míru zadlužení podniku, a tím opticky zvyšuje 

rentabilitu celkového kapitálu a zlepšuje likviditu podniku. 

5. Nájemce zpravidla platí splátky ve stejné výši a nenese důsledky inflačního 

rizika . 

  

Nevýhody leasingu: 

1. Vyšší cena pro pořízení majetku (platba finanční služby a zisk leasingové 

společnosti). 

2. Po ukončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný 

majetek, čímž se ztrácí daňová výhoda odpisů a v případě, že podnik dosahuje 

zisku, může dojít k podstatnému zvýšení daňového základu pokud podnik 

neuzavře další leasingovou smlouvu. 

3. Může se vyskytovat omezování ze strany pronajímatele (omezení užívacích 

práv, problémy s rekonstrukcí, nemožnost vypovězení nájemní smlouvy, 

přenášení některých vlastnických rizik na nájemce apod.). 

4. Nebezpečí bankrotu leasingové společnosti.2 

 

 

                                                 
2 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management – I. Část. 2. vyd. Brno: VUT V BRNĚ, 2003. s. 74 -75 
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2.1.6  Nabytí vozidla pomocí dlouhodobého bankovníh o úvěru 

Dlouhodobé úvěry  mohou podniky získat zejména ve dvou podobách: 

 

1. Dlouhodobé bankovní úvěry  – jsou poskytovány ve formě peněz komerčními 

bankami, ale i pojišťovacími společnostmi nebo penzijními fondy. 

2. Dodavatelské úvěry – jsou poskytovány ve formě dodávek některých druhů 

fixního majetku dodavatelem odběrateli (stroje, technologické zařízení). 

 

Dlouhodobý bankovní úvěr mohou podniky získávat od bank nejčastěji jako: 

� termínovanou půjčku, 

� hypotekární úvěr. 

 

Termínované půjčky jsou poskytovány především na rozšiřování hmotného 

investičního majetku podniku. V praxi jsou obvykle označovány jako investiční úvěry.  

 

Hypotekární úvěr je úvěr, který může podnik obdržet proti zástavě nemovitého 

majetku. Zpravidla jde o pozemky či byty. Typické pro tento úvěr je to, že je 

refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Tyto hypoteční zástavní listy emitují 

pouze ty banky, které k tomu mají právo a ručí za ně především svým vlastním jměním. 

Pro bankovní úvěry je typické postupné umořování dluhu během doby splatnosti.3 

 

2.1.7  Ocenění vozidla 

 Způsob ocenění vozidel zahrnutých v obchodním majetku závazně upravují 

ustanovení §24 a 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Pro účetní jednotky, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, jako jsou např. politické 

strany, občanská sdružení PO, nadace, nadační fondy, veřejné vysoké školy atd., tento 

postup upravuje ustanovení §32 vyhlášky č. 504/2002 Sb.. 

Podnikatelé, kteří nevedou účetnictví podle zákona o účetnictví a příslušných 

prováděcích vyhlášek o účetnictví, postupují při oceňování vozidel podle ustanovení 

                                                 
3 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2001. s . 
358 - 361 
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§7b odst. 3 zákona o účetnictví. Způsob ocenění vozidla je odvislý od způsobu jeho 

nabytí. 

 

 

2.2  Použití automobilu v podnikání 
 

V souvislosti s používáním automobilu v podnikání vznikají jeho vlastníku nejen 

výdaje pořizovací, ale také provozní. Na popis a daňovou uznatelnost těchto nákladů se 

zaměřím v následující části práce. 

 

2.2.1 Cestovní náhrady 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které 

zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnanci za cestovní výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní 

cestě.  

 

Pracovní cestou se pro účely cestovních náhrad rozumí doba od nástupu 

zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, 

včetně výkonu práce v tomto místě a návratu zaměstnance z této cesty. Cestovními 

výdaji jsou nejčastěji jízdní výdaje, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje 

(dále jen „stravné“) a nutné vedlejší výdaje. 

 

Náhrada jízdních výdajů je upravena §157 zákona č. 262/2006 Sb. a použije se, 

pokud zaměstnanec použije ke své pracovní cestě soukromého vozidla. 

 

2.2.1.1  Cestovní náhrady p ři použití vozidla spole čnosti 

Cestuje-li zaměstnanec na pracovní cestu motorovým vozidlem, dle dohody 

se zaměstnavatelem, zaměstnavatele pak zaměstnanec nemá nárok na žádné náhrady 

za použití vozidla. 
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2.2.1.2  Cestovní náhrady p ři použití soukromého vozidla 

V případě, že zaměstnanec dle dohody se zaměstnavatelem použije 

k vykonání pracovní cesty soukromé vozidlo, vzniká zaměstnanci nárok na základní 

náhradu za 1 km jízdy a na náhradu za spotřebované pohonné hmoty.  

 

Sazby základních náhrad za 1 km jízdy jsou stanoveny v §157 odst. 4 zákoníku 

práce, tj. u jednostopých vozidel a tříkolek je sazba základní náhrady stanovena na 

1,00 Kč/km, u osobních silničních motorových vozidel na 3,80 Kč/km. 

 

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší zaměstnanci ve výši násobku 

ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem dokladem o jejím nákupu a spotřeby 

pohonné hmoty vozidla. Spotřeba pohonné hmoty se vypočte aritmetickým průměrem 

z údajů, uvedených v technickém průkazu vozidla.4 

 

2.2.2  Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek se užíváním fyzicky i morálně opotřebovává, a proto je třeba 

toto opotřebení vypočíst a v účetnictví vyjádřit. Zde se rozcházejí daňová hlediska 

s požadavky účetnictví. Zatímco účetní odpisy mají odpovídat reálnému opotřebení 

majetku a proto způsob jejich výpočtu je v pravomoci podniku, daňové odpisy  

nepřihlížejí ke specifickým podmínkám v podniku. Výše účetních a daňových odpisů 

bude tedy málokdy shodná.  

Do účetnictví by měly vstupovat odpisy účetní, protože právě ty vyhovují 

požadavku věrného zobrazení skutečnosti. Pro výpočet daňových odpisů je pak nutné 

zajistit potřebné údaje v rámci analytické evidence k odpisovanému majetku. Daňové 

odpisy by však neměly deformovat obraz o finanční pozici podniku. Majetek v zásadě 

eviduje a odpisuje ten podnik, který má k němu vlastnické nebo jiné právo. 

 

V závislosti na legislativní úpravě můžeme tedy odpisování rozdělit na dvě 

samostatné oblasti. Jedná se o oblast účetního a oblast daňového odpisování. 

 

                                                 
4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.2.2.1  Účetní odpisování  

Na úvod je nutné zdůraznit, že odpisování se týká výhradně dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, nikoliv dlouhodobého finančního majetku. 

Z účetního odpisování je vyloučena část dlouhodobého majetku, který i přes případné 

užívání má trvalou hodnotu. Patří sem např. pozemky, umělecká díla a sbírky atp. 

Ostatní hmotný a nehmotný  majetek se tedy odepisuje. 

 

Opotřebení dlouhodobého majetku vyjádřené v penězích snižuje ocenění tohoto 

majetku a zároveň vstupuje do nákladů účetního období ve formě odpisů. Roční odpis je 

peněžním vyjádřením částky, o kterou se určitý majetek v účetním období opotřeboval. 

Prostřednictvím účetních odpisů se systematicky rozkládají výdaje – původně 

vynaložené na pořízení majetku – do řady účetních období. 

 

Snížení hodnoty majetku v důsledku opotřebení se vyjadřuje nepřímo, pomocí 

opravného účtu k příslušné položce majetku. Na účtu oprávek se kumuluje opotřebení 

příslušné majetkové položky za celou dobu jejího dosavadního užívání. 

 

Podkladem k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho užívání je 

odpisový plán, který si podnik sestaví sám a také určí metody odpisování, které pak 

používá konzistentně. Odpisový plán lze tedy považovat za vnitropodnikovou směrnici 

stanovující způsob výpočtu a účtování odpisů. Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje 

s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání. Před 

zahájením odpisování je nutné dlouhodobý majetek uvést do užívání. 

 

Výpočet výše účetních odpisů může být založen na různých přístupech, které lze 

shrnout do těchto základních metod: 

 

1) Metody založené na výkonu - odpisy se u této metody odvozují ve vazbě 

na výkon vozidla 

2) Metody vycházející z doby použitelnosti majetku - u této metody je třeba 

odhadnout dobu použitelnosti vozidla, která závisí nejen na technických 
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parametrech, ale i na finanční politice podniku. Pořizovací cena automobilu 

představuje odpisovou základnu.  

 

Tyto metody se dále člení na:  

a) Lineární  – rovnoměrné, každý rok se do nákladů zahrne stejná výše odpisů 

b) Zrychlené – degresivní, umožňují odepsat majetek rychleji, než lineární odpisy 

  

Vypočtené částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Odpisy se zahrnují 

do nákladů je do výše 100% pořizovací ceny. Metody odpisování si stanoví podnik sám, 

pokud účetní předpisy nestanoví u určitého majetku rovnoměrný odpis po stanovenou 

dobu.  

 

2.2.2.2  Daňové odpisování 

Zákon o daních z příjmů upravuje odpisování dlouhodobého hmotného (dále jen 

„DHM“) i nehmotného majetku. Jestliže jde o daňové odpisování, zákon ukládá 

podniku povinnost zatřídit dlouhodobý hmotný majetek do jedné ze sedmi odpisových 

skupin, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona. Pro každou odpisovou skupinu pak 

stanoví minimální dobu odpisování. 

Součástí hmotného majetku odpisovaného podle §26 odst. 3 ZDP je i tzv. „jiný 

majetek,“ rozumí se jím:  

a) technické zhodnocení vozidel, která jsou jako drobný hmotný majetek 

součástí zásob. Jejich technické zhodnocení se stává samostatným hmotným 

majetkem, 

b) technické zhodnocení u vozidel užívaných v systému finančního pronájmu 

s následnou koupí najaté věci, jestliže o toto technické zhodnocení vlastník 

nezvýšil vstupní cenu vozidla, 

c) výdaje hrazené nájemcem, které jsou dle zákona o účetnictví nebo podle 

předpisů o daňové evidenci součástí ocenění vozidla najatého v systému 

finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a které v úhrnu 

se sjednanou kupní cenou v leasingové smlouvě převýší částku 40 000,- Kč.  
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Odpisování DHM lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého 

obvyklému užívání. Podnik může provádět buď rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. 

Způsob odpisování stanoví pro každý nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek 

a nesmí jej po celou dobu odpisování měnit. Zákon stanoví ve kterých  případech 

je dlouhodobý hmotný majetek vyloučen z odpisování a kdy je možno provést odpis 

ve výši jedné poloviny ročního odpisu. 

 

1. Rovnoměrné odpisování DHM 

V tomto případě jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové 

sazby. Výše odpisu se vypočítá jako 1/100 vstupní ceny vynásobená přiřazenou roční 

odpisovou sazbou. Zvýšenou vstupní cenou se rozumí pořizovací cena zvýšená např. 

o technické zhodnocení. Výše odpisu ze zvýšené vstupní ceny se vypočítá jako 1/100 

zvýšené vstupní ceny vynásobená přiřazenou roční odpisovou sazbou platnou pro 

zvýšenou vstupní cenu. 

 

2. Zrychlené odpisování DHM 

Při použití tohoto způsobu jsou odpisy v prvním roce nejvyšší a postupně se snižují. 

Zrychlené odpisování je tedy výhodné pro podniky, které chtějí do nákladů počátečních 

let zaúčtovat co nejvíce odpisů. 

Koeficienty pro zrychlené odpisování jsou uvedeny §32 odst. 1 ZDP. Některým 

poplatníkům umožňuje zákon zvýšit odpis v prvním roce o 10, 15 nebo 20% ze vstupní 

ceny.5 

Při zrychleném odpisování DHM se odpisy stanoví takto: 

 

Zrychlený odpis v prvním roce odpisování 

VC/ KO 

 

Zrychlený odpis v dalších letech odpisování 

2 x ZC/ (KR-N) 

                                                 
5 KOVANICOVÁ, D. ABECEDA účetních znalostí pro každého. 16. akt.. vyd. Praha: BOVA 

POLYGON, 2006. ISBN 80-7273-130-0.  
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Zrychlený odpis v prvním roce odpisování zvýšený o technické zhodnocení 

2 x ZVC/ KZ 

Zrychlený odpis v dalších letech odpisování zvýšený o technické zhodnocení 

2 x ZVC/ (KZ - N) 

 

Kde: 

ZC - zůstatková cena, 

VC - vstupní cena (pořizovací cena), 

ZVC - zvýšená zůstatková cena, 

N - počet let, po které již byl majetek odepisován. 

 

2.2.3  Technické zhodnocení vozidel 

Pojem technického zhodnocení definuje §33 ZDP. Technickým zhodnocením 

vozidla se rozumí dokončená modernizace nebo dokončená rekonstrukce vozidla, 

pokud výdaje na ně převýšily u jednoho vozidla za celé účetní (zdaňovací) období 

částku 40 000,-Kč.  Jako technické zhodnocení lze účtovat i výdaje, které tuto částku 

nepřevýšily, pokud je poplatník neuplatní podle §24 odst. 2 písm. zb) ZDP. 

Za modernizaci lze považovat rozšíření vybavenosti majetku nebo rozšíření jeho 

použitelnosti (např. tažné zařízení, airbag, střešní okénko, zabezpečovací zařízení). 

Rekonstrukcí se dle ZDP rozumí provedení takových operací, které mají za následek 

změnu účelu využívání majetku nebo změnu jeho technických parametrů. Technickými 

parametry je nutné rozumět parametry pro toto vozidlo významné, tedy zejména ty, 

které jsou uvedené v technickém průkazu vozidla. Rekonstrukcí tedy bude např. 

výměna motoru za výkonnější. 

 

Při posuzování, zda se jedná o technické zhodnocení jsou posuzována dvě kritéria , 

která musí být splněna společně: 
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1. Věcné – zda provedená operace svým charakterem odpovídá modernizaci či 

rekonstrukci 

2. Cenové – zda výše vynaložených výdajů na dokončenou rekonstrukci či 

modernizaci dosáhla jednotlivě či v úhrnu za celé zdaňovací období stanovanou 

hranici 40 000,-Kč 

Pokud operace provedená na vozidle splňuje kritérium věcné, ale nesplňuje cenové, 

mohou být provedené operace považovány za opravu.  

  

Výdaj vynaložený na technické zhodnocení vozidla vždy zvyšuje jeho cenu. Pokud 

by bylo technické zhodnocení provedeno v roce zavedení vozidla do obchodního 

majetku, pak se stává součástí vstupní ceny vozidla. Při technickém zhodnocení 

v dalších letech po pořízení automobilu dochází ke vzniku zvýšené vstupní ceny 

(vstupní cena + technické zhodnocení). Vznik zvýšené vstupní ceny významně ovlivní 

daňové odpisování. 

 

Jestliže je u vozidla využívaného v režimu finančního pronájmu s následnou koupí 

najaté věci provedeno technické zhodnocení, stává se technické zhodnocení 

samostatným dlouhodobým hmotným majetkem pokud o ně leasingová společnost 

nezvýší jeho vstupní cenu. Tento nově vzniklý dlouhodobý hmotný majetek lze označit, 

za „technické zhodnocení vozidla.“6 

 

2.2.4  Opravy vozidel 

Opravou se podle §47 odst. 2 písm. a) vyhlášky o účetnictví pro podnikatele rozumí 

odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 

automobilu do předešlého nebo provozuschopného stavu.  

Za opravu se tedy považují takové operace, které byly na majetku provedeny 

a nesplňují charakter modernizace či rekonstrukce. Oprava nevede ke změně 

automobilu – ani ke změně technických parametrů, ani ke změně využitelnosti, ani se jí 

neodstraňuje morální opotřebení. Horní cenová hranice pro opravu není stanovena. 

                                                 
6 Poradce 5/2006. Poradce s. r. o.. Český Těšín: Poradce s. r. o.. ISSN 1213-9270 s. 37 – 42 
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Opravou je i odstranění poškození automobilu, které vzniklo při dopravní nehodě, bez 

ohledu na výši ceny.  

Bývá obtížné stanovit a prokázat hranici mezi opravou a technickým zhodnocením. 

Je nezbytné být připraven toto doložit.7 

 

2.2.5  Mimo řádné události v souvislosti s vozidly 

Za mimořádné události lze označit škody vzniklé na vozidle. Škodou se rozumí 

fyzické znehodnocení, tj. poškození nebo zničení, z objektivních nebo subjektivních 

příčin.8 Škodou není opravitelné poškození. Opravitelné poškození je považováno za 

opravu. Škodou dochází k úbytku majetku. Každá vzniklá škoda ovlivňuje hospodaření 

účetní jednotky, tzn. může snížit zisk nebo způsobit či prohloubit ztrátu. Náklad vzniklý 

škodou je nákladem na dosažení, udržení a zajištění příjmů jen do výše náhrady škody.9 

Škoda způsobená živelní pohromou nebo neznámým pachatelem se považuje 

v plném rozsahu za daňově účinný náklad bez ohledu na výši náhrady a snižuje dle §24 

odst. 2 písm. l ZDP základ daně z příjmů. Daňově uznatelným nákladem je zůstatková 

cena vyřazeného majetku. 

 Za živelní pohromu lze dle §24 odst. 10 ZDP považovat například nezaviněný 

požár, blesk, povodeň, záplavu, sesouvání půdy atp. 

 Pojišťovnou přiznaná náhrada škody je součástí výnosů, které podléhají dani 

z příjmů. 

      

2.2.6  Kniha jízd 

 Pokud chce poplatník výdaje uplatnit jako daňové, je povinen je podle §24 odst. 1 

ZDP správci daně prokázat. Výdaje na provoz motorového vozidla tedy musí být 

doloženy řádnou evidencí o provozu. Touto evidencí je právě kniha jízd a využívá se 

pro evidenci jízd služebních silničních motorových vozidel. Evidence může být vedena 

                                                 
7 Poradce 5/2006. Poradce s. r. o.. Český Těšín: Poradce s. r. o.. ISSN 1213-9270 s. 42 - 43 
8 §28 vyhlášky o účetnictví 
9 §24 odst. 2 písm. c) ZDP 
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v různých formách např. na počítači, v sešitě, v prodávaných knihách jízd apod. Je ale 

nutné apelovat na poctivost při vedení knihy jízd.10  

 

V knize jízd musí být uvedeny přinejmenším tyto údaje: 

 

� Datum jízdy, 

� Cíl jízdy, 

� Účel jízdy, 

� Ujeté km, 

� Typ vozidla, 

� Státní poznávací značka (registrační značka), 

� Stav ujetých km k 1. lednu (příp. k datu zahájení činnosti nebo zahájení 

používání vozidla), 

� Stav ujetých km k 31. prosinci kalendářního roku (příp. k datu ukončení 

činnosti nebo ukončení používání vozidla).11 

 

U knihy jízd vedené v listinné podobě je prakticky vyloučeno její zpětné zpracování 

a proto je tedy průkaznější, než vedení na počítači. Naopak evidence vedená na počítači 

prostřednictvím např. specializovaného software poskytuje jasnější a průběžný přehled 

nejen o nákladech. To ale předpokládá, aby kniha jízd byla na počítači zpracovávána 

průběžně, tzn. každý den, týden, maximálně však měsíc.  

 

2.2.7  Daňová uznatelnost náklad ů vyvolaných vlastnictvím vozidla 

Výdaje na pořízení vozidla, které je dlouhodobým hmotným majetkem i výdaje 

související s jeho pořízením nemají charakter nákladů. Tyto výdaje jsou vynaloženy za 

účelem pořízení tohoto dlouhodobého hmotného majetku.  

 

Některé náklady souvisí s vlastnictvím vozidla, jejich vznik však není podmíněn 

jeho využíváním a provozem.  

 

                                                 
10 BRABCOVÁ, Šárka. Automobil v podnikání: I. Díl, s..114 -121 
11Pokyn Ministerstva financí č. D-300 – uplatňování zákona o daních z příjmů 
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Do nákladů vyvolaných vlastnictvím vozidla patří zejména: 

 

� Odpisy, 

� Pojistné na pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidla, 

� Havarijní a další majetková pojištění, 

� Pokuty za porušení zákonných povinností, 

� Náklady na měření emisí a pravidelné technické prohlídky, 

� Nájemné za místo pro garážování. 

Tyto náklady jsou daňově uznatelné pouze za podmínky, že je vozidlo využíváno 

pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo v souvislosti 

s nimi, pronájmem či zapůjčením vozidla. 

  

Jednotlivými charakteristikami těchto nákladů se budu zabývat v jedné z kapitol 

praktické části mé bakalářské práce. V této kapitole taktéž vyčíslím náklady, které 

společnosti vznikají v souvislosti s vlastnictvím vozidel. 

 

2.2.8  Daňová uznatelnost náklad ů vzniklých p ři provozování vozidla 

Při provozování vozidla vznikají kromě nákladů vzniklých na základě vlastnického 

práva k vozidlu  i náklady vzniklé provozováním vozidla. 

 

Do této skupiny nákladů lze zahrnout především tyto náklady: 

 

� Náklady na zajištění a udržení automobilu v provozuschopném stavu, 

� Náklady na obnovení provozuschopnosti vozidla, 

� Náklady na zajištění ochrany automobilu, 

� Náklady na spotřebované pohonné látky, 

� Další náklady k nimž dochází při používání automobilu, 

� Poplatek za užívání dálnic a určených silnic, 

� Daň silniční, 

� Pokuty. 
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S výjimkou pokut mohou být výše uvedené náklady při splnění podmínek 

stanovených §24 odst. 1 ZDP uplatněny ke snížení základu daně z příjmů.12 Náklady 

vynaložené v souvislosti s využíváním vozidla pro osobní potřebu podnikatele, který je 

FO, není přípustné využít ke snížení základu daně z příjmů.  

 

I kapitolou těchto nákladů se budu zabývat v praktické části bakalářské práce. 

Zaměřím se na jejich podrobný popis v konkrétních podmínkách podniku.  

 

 

2.3  Vyřazení vozidla z podnikání 

 

Vozidlo se z obchodního majetku vyřazuje z různých důvodů a s použitím 

rozdílných postupů. Pokud tedy dojde k vyřazení dosud neodepsaného vozidla, 

rozhoduje důvod jeho vyřazení o postupu při zaúčtování jeho zůstatkové ceny a o její 

daňové účinnosti ve vztahu k základu daně z příjmů. Pokud je vozidlo již plně 

odepsané, dochází taktéž k jeho vyřazení z obchodního majetku.  

Jestliže je vyřazováno vozidlo na které se vztahuje povinnost registrace v registru 

silničních vozidel, pak jeho vlastníku v souvislosti s jeho vyřazením vznikají právní 

povinnosti , které musí určitým způsobem a v určitých lhůtách splnit. 

 

Důvody pro vyřazení vozidla z obchodního majetku jsou zejména: 

 

� Nepoužitelnost nebo omezená použitelnost  v důsledku fyzického 

opotřebení, 

� Nepoužitelnost nebo omezená použitelnost v důsledku technické 

zastaralosti, 

� Nepoužitelnost vozidla v důsledku jeho neodstranitelného poškození 

nebo poškození, jehož odstranění by nebylo efektivní, 

                                                 
12 Poradce 5/2006. Poradce s. r. o.. Český Těšín: Poradce s. r. o.. ISSN 1213-9270 s. 76 – 79 
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� Zničení vozidla živelní pohromou nebo protiprávním jednáním jiné 

osoby nebo při dopravní nehodě, 

� Odcizení vozidla, 

� Darování v rámci sponzorských aktivit, atd. 

 

Mezi nejběžnější  způsoby vyřazení automobilu lze zařadit: 

 

� Prodej, 

� Fyzickou likvidaci, 

� Darování, 

� Převod do osobního užívání podnikatele, který je fyzickou osobou, 

� Krádež13. 

 

 

2.4  Daň z přidané hodnoty 

 

Znalost a uplatnění principů daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) jsou důležité 

především pro plátce daně z přidané hodnoty. Znalost DPH však může být důležitá i pro 

podnikatele neplátce DPH, protože např. nevhodným načasováním prodeje by jim 

mohla vzniknout povinnost registrace k DPH. S daní z přidané hodnoty se mohou setkat 

i nepodnikatelé. 

 

2.4.1  Druhy vozidel   

Pojem automobil není pro účely DPH speciálně vymezen, protože je považován za 

zboží, jehož prodej je za stanovených podmínek předmětem DPH. Pro účely DPH je 

však speciálně vymezen pojem „osobní automobil.“ Vymezení tohoto pojmu je důležité 

z hlediska možnosti uplatnění nároku na odpočet daně. Dále jsou pak v tomto zákoně 

specifikovány pojmy dopravní prostředek a nový dopravní prostředek, které jsou 

důležité při pořízení zboží z jiného členského státu.  

                                                 
13 Poradce 5/2006. Poradce s. r. o.. Český Těšín: Poradce s. r. o.. ISSN 1213-9270 s. 26 - 30 



 

32 

Osobním automobilem se rozumí dle §4 odst. 3 písm. f) zákona o DPH dopravní 

prostředek, který má v technickém průkazu zapsanou kategorii osobní automobil nebo 

M1 nebo M1G. Pokud tato kategorie v technickém průkazu chybí, vymezuje se 

zvláštním předpisem. 

 

Dopravní prostředky jsou pro účely DPH vymezeny mezi základními pojmy a to v 

§4 odst. 3 písm. a) ZDPH. Za dopravní prostředky se tedy považuje: 

 

� loď delší než 7,5 m s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, 

průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti 

� letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, s výjimkou letadel 

užívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu 

� motorové vozidlo určené k provozu na silničních pozemních komunikacích 

s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než  7,2 kW. 

 

Novým dopravním prostředkem se obecně pro účely DPH dle §4 odst. 

3 písm. b) ZDPH rozumí prostředek, který: 

 

� byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, 

ode dne prvního uvedení do provozu 

� má najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla, u lodí 

najeto méně než 100 hodin, u letadel nalétáno méně než 100 hodin.  

 

2.4.2  Základní podmínky pro uplat ňování odpo čtu dan ě 

Pořízení vozidla je dle §7 ZDPH přijatým pln ěním. Plátce DPH si může 

s využitím §72 a následujících uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

zaplacené na vstupu a tuto daň nezahrne do ceny pořízení. Nárok na odpočet daně může 

uplatnit pouze plátce daně, který použije přijatá zdanitelná plnění pro uskutečnění své 

ekonomické činnosti. 
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2.4.3  Nárok na odpo čet daně při po řízení osobního automobilu 

Pořízení osobního automobilu je přijatým plněním, při kterém nevzniká nárok na 

uplatnění odpočtu daně na vstupu (§75 odst. 2 zákona o DPH). Nárok na odpočet 

nevzniká ani při pořízení osobního automobilu formou finančního leasingu, ani 

u technického zhodnocení osobního automobilu. Tento zákaz odpočtu se však 

nevztahuje na pořízení automobilu za účelem jeho následného prodeje.  

 

 

2.5 Daň silni ční 

 
Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Účelem tohoto 

zákona je zdanit užívání pozemních komunikací v ČR silničními vozidly. Výnos z této 

daně je tedy příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.  

 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná na území ČR, pokud jsou používána k podnikání nebo 

k jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo jsou používána v přímé souvislosti 

s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně  z příjmu 

u subjektů nezaložených za účelem podnikání. 14 

 

Poplatníkem daně silniční je osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla, který 

vydala ČR, jako provozovatel vozidla. Další poplatníci daně silniční jsou uvedeni v §4 

zákona č. 16/1993 Sb. 

 

Základní podmínkou pro oprávněné provozování silničního vozidla je jejich 

registrace u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jehož obvodu 

má vlastník bydliště nebo sídlo. Registrace musí být provedena do 10 dnů ode dne jeho 

nabytí. Toto vozidlo musí být technicky způsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích a musí být na něj sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

jeho provozem.  

                                                 
14 § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční 
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Provozovatel vozidla jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5t je také povinen 

nejpozději ve lhůtách 4 let po prvním zápisu do registru silničních vozidel a pak 

pravidelně nejpozději ve lhůtě dvou let přistavit vozidlo k provedení pravidelné 

technické prohlídky. Jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky je 

provozovatel povinen podrobit silniční motorové vozidlo pravidelnému měření emisí. 

Pravidelné měření emisí se provádí ve lhůtách stanovených pro pravidelné technické 

prohlídky vozidel, tzn. ve lhůtách 4 a 2 let. 

  

Daňová povinnost vniká počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byly splněny 

podmínky stanovené §2 odst. 1 ZDS, tzn. pokud bylo vozidlo použito pro podnikání 

nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti atp. 

Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly podmínky 

stanovené §2 odst. 1 ZDS.  

 

2.5.1 Základ dan ě  

Základem daně je: 

 
� u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3, kromě osobních 

automobilů na elektrický pohon, 

� u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a 

počet náprav, 

� u ostatních automobilů největší povolená hmotnost a počet náprav.  

 

2.5.2 Sazba daně 

Sazby daně upravuje §6 zákona o dani silniční. Roční sazby daně se stanoví podle 

příslušného základu daně a podle údajů, které jsou uvedeny v technických dokladech 

k vozidlu. 

Poplatník – zaměstnavatel, jež připustil, aby zaměstnanec využil pro pracovní cestu 

soukromé vozidlo, může použít denní sazbu daně, která činí 25 Kč/den. Podmínkou je, 

že po zaplacení zálohy za I.Q je povinen poplatník zvolený způsob používat celý rok, 

podle toho, který zvolil za I. Q 
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Pokud by tedy byl provozován osobní automobil Škoda Fabia Combi se zdvihovým 

objemem motoru 1600 cm3, pak roční sazba daně bude podle §6 ZDS tvořit 3000,-Kč. 

 

2.5.2.1  Snížení sazby dan ě 

Snížení sazby daně o 25% lze uplatnit u návěsů a ostatních vozidel, která mají 

v technickém průkazu podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ kód 01.41.11. Jsou 

jimi vozidla zajišťující zemědělkou výrobu rostlinné povahy. 

 

Pokud vozidla splňují emisní limity úrovně Euro 2, které stanovují předpisy 

Evropské hospodářské komise (dále jen „EHK“) OSN 49-02B, lze u návěsů a ostatních 

vozidel uplatnit snížení roční sazby daně o 40%. Toto snížení je možné uplatnit, 

pokud údaj uvedený v technickém průkaze nebo v samostatném dokladu vydaném 

výrobcem či pověřeným zástupcem. Toto snížení je možné použít pouze do 31. prosince 

2007.  

Jestliže je v technickém průkaze nebo dokladu vydaném výrobcem či pověřeným 

zástupcem osvědčeno splnění emisních limitů úrovně Euro 3 a limitů vyšších, které 

stanovují předpisy EHK OSN R 83-05 popř. další předpisy EHK OSN a směrnice ES, 

lze u návěsů a ostatních vozidel sazbu daně snížit o 48%. Toto snížení je možné použít 

pouze do 31. prosince 2007.  

Výše uvedené snížení sazby daně splněním emisních limitů Euro 2 a Euro 3, lze 

uplatnit u téhož poplatníka na počet návěsů nebo tandemových přívěsů, které odpovídají 

počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel. Tato vozidla musí  výše uvedené 

podmínky pro snížení sazby daně splňovat. 

 

2.5.2.2  Zvýšení sazby dan ě 

Zákon o dani silniční definuje také případy ve kterých je daň silniční zvyšována. 

Zvýšení sazby daně o 15% je stanoveno pro osobní automobily a návěsy, které byly 

v České republice registrovány do 31. prosince 1989. 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatník je povinen podat daňové 

přiznání ve všech případech nejpozději do 31. 1. kalendářního roku, který následuje po 
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uplynutí zdaňovacího období. Do 31. 1. následujícího kalendářního roku je daň také 

splatná. 

Zálohy na daň platí poplatník, které jsou splatné v termínech k 15. 4., 15. 7., 15. 

10. a 15. 12. Zálohy se vypočtou  jako 1/12 roční sazby za každý kalendářní měsíc ve 

kterému u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. 

Za rozhodné období se považuje kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející 

kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy za splatné 

15.12. je rozhodným obdobím říjen a listopad.15  

 

 

2.6  Rozhodování mezi leasingem a úv ěrem 

 

Financování investic podniku prostřednictvím leasingu je velmi blízké financování 

pomocí různých forem střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Zvyšování podílu úvěru 

i leasingu na financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko. 

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

určité částky a úrok. Na druhé straně existují mezi těmito metodami financování i určité 

rozdíly. 

 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba respektovat tyto hlavní faktory: 

 

1. Daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít (daňové úspory) 

2. Úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek 

3. Sazby odpisů a zvolenou metodu odpisování majetku v průběhu jeho životnosti 

4. Leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu 

5. Faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních 

toků spojených s úvěrem či leasingem 

 

 

 

                                                 
15 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 
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Existují dvě základní metody pro posouzení ekonomické efektivnosti leasingu: 

 

� Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 

� Metoda čisté výhody leasingu16 

 

2.6.1  Metoda diskontovaných výdaj ů na leasing a úv ěr 

 

Rozhodování pomocí této metody lze shrnout do čtyř následujících kroků: 

 

1. Nejdříve se kvantifikují výdaje  (snížené o daňovou úsporu), které vzniknou 

nájemci v souvislosti s leasingem. Leasingové splátky musí být z hlediska 

výpočtu daně z příjmů (a tím i leasingového daňového štítu) vypočítané jako 

poměrná část celkového součtu všech splátek za dobu trvání leasingu. 

2. Obdobně se určí výdaje (opět snížené o vliv daní), které by měl nájemce 

v souvislosti s úvěrem. Zde je zohledněn úrokový a odpisový daňový štít. 

3. Výdaje spojené s leasingem i úvěrem se musí aktualizovat s přihlédnutím 

času, ve kterém byly vynaloženy, aktualizace se provádí pomocí odúročitele. 

Pro obě varianty financování musí být použita stejná diskontní sazby. Většinou 

se používá úroková sazba z úvěru, kterou by nájemce platil, kdyby místo 

leasingu majetek pořídil na úvěr. Nákladem vypůjčování je úroková sazba po 

zdanění. 

4. Vybere se ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované 

výdaje17 

 

 

                                                 
16 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2001. s. 
387 - 388 
17 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2001. 
s.388 – 390 
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2.6.2  Metoda čisté výhody leasingu 

Tato metoda rozhodování mezi leasingem a úvěrem je založena na porovnávání 

čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (Ču) a čisté současné hodnoty 

investice financované leasingem (Čl). 

 

Čistá současná hodnota investice financované úvěrem: 
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Kde: 

Tn tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti 

Nn náklady na výrobu v jednotlivých letech životnosti (bez odpisů) 

On odpisy v jednotlivých letech životnosti 

n jednotlivá léta životnosti 

N doba životnosti 

i úrokový koeficient upravený o vliv daně 

d daňový koeficient 

K kapitálový výdaj 

 

Čistá současná hodnota investice financované leasingem: 
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Kde:  

Tn tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti 

Nn náklady na výrobu v jednotlivých letech životnosti (bez odpisů) 

d daňový koeficient 

Ln leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu je shodná     

s dobou životnosti) 

i úrokový koeficient upravený o vliv daně 
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Porovnáním čisté současné hodnoty investice s leasingovým financováním a čisté 

současné hodnoty investice s úvěrovým financováním dostaneme čistou výhodu 

leasingu. Jestliže Čl > Ču, pak je čistá výhoda leasingu  pozitivní (leasing je efektivnější 

forma financování). Jestliže je Čl < Ču, pak je čistá výhoda leasingu negativní 

(efektivnější forma financování je úvěr). 

Čistou výhodu leasingu můžeme matematicky vyjádřit takto: 

 

ČVL = Čl – Ču 
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Kde: 

On odpisy v jednotlivých letech životnosti 

d daňový koeficient 

i úrokový koeficient upravený o vliv daně 

n jednotlivá léta životnosti 

Ln leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu je shodná     

s dobou životnosti) 

K kapitálový výdaj 

 

Pokud je kapitálový výdaj větší než součet aktualizovaných leasingových splátek po 

zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, je čistá 

výhoda leasingu pozitivní a leasingové financování je výhodnější než úvěrové. Pokud je 

kapitálový výdaj menší než uvedené součty, je čistá výhoda leasingu negativní 

a výhodnější je pak financování úvěrem. 

 

Kvantifikace čisté výhody leasingu může být  v praxi složitější a pracnější. 

Například může docházet k tomu, že odpisy se neuskutečňují lineárně nebo nájemce 

uhrazuje zálohy na odkupní cenu, leasingové splátky nemají lineární charakter, 

leasingové či úvěrové splátky se uskutečňují častěji (zpravidla měsíčně), splácí se na 

počátku časového období apod. Tyto skutečnosti je potřebné promítnout do kvantifikace 



 

40 

peněžních toků při leasingu, eventuelně při úvěru. Podstata metody porovnání obou 

forem financování tím však není dotčena.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2001. 
s.390 – 393 
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3 Analýza problému a návrh p řístupu k řešení 
 

V této části práce uvedu základní údaje o podniku včetně organizační struktury, 

předmětu činnosti a informacích o vozovém parku. Provedu zde také stručnou finanční 

analýzu společnosti a shrnu finanční výsledky podniku. V následující kapitole práce se 

zaměřím na analýzu nákladů spojených s pořízením, provozem a správou vozového 

parku. Dále aplikuji teoretické poznatky v konkrétních podmínkách podniku a provedu 

analýzu alternativ financování nově pořizovaných osobních automobilů a navrhnu 

optimální způsoby financování.  

 

 

3.1  Charakteristika podniku 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik jehož interní informace používám pro 

zpracování  bakalářské práce si nepřeje být jmenován, budu v celé práci uvádět jako 

obchodní firmu společnosti ABC s. r. o.. 

 

3.1.1  Základní údaje  

Obchodní firma: ABC s. r. o. 

Sídlo:    Jihlava 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 1 600 000,- Kč 

 

3.1.2  Předmět podnikání 

Předmětem podnikání jsou následující činnosti: 

 

� Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby, 

� Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

� Projektování elektrických zařízení, 

� Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, 
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� Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, 

� Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 

Společnost ABC s. r. o. byla založena v roce 1990 v Jihlavě jako fyzická osoba. 

V lednu 1993 se transformovala ve společnost s ručením omezeným. Tato společnost 

sídlí v Jihlavě a specializuje se na oblast komerční bezpečnosti, požární signalizaci 

a dálkové přenosy informací z těchto i jiných systémů na pulty centralizované ochrany 

nebo jiná koncová zařízení. 

 

V této oblasti se společnost ABC s. r. o. řadí mezi nejvýznamnější v České 

republice. Na našem trhu patří k nemnohým z těch, kteří jsou schopni nabídnout 

komplexní služby a realizovat je vlastními silami. Všechny činnosti podnik zabezpečuje 

kvalifikovaným kolektivem zaměstnanců.  

 

3.1.3  Ostatní skute čnosti o spole čnosti 

 
� Je členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a členem 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, 

� Je členem Hospodářské komory ČR, 

� Má potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro seznamování se 

s utajovanými skutečnostmi, 

� Je zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní 

rozvoj v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

� Buduje systém řízení jakosti dle ISO 9001 a enviromentu dle  ISO 14001, 

� Má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve výši pojistné částky 

20 milionů korun, 

� Společnost a její pracovníci mají dlouholeté zkušenosti ve spolupráci 

s POLICIÍ ČR při zajišťování přenosu informací na pulty centrální ochrany 

POLICIE ČR u objektů a institucí u kterých je toto vyžadováno 

� Podobně má též dlouholeté zkušenosti ve spolupráci s hasičskými 

záchrannými sbory při zajišťování přenosu informací na pulty centrální 

ochrany operačních stanovišť HZS. 
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Vedení společnosti 

Středisko bezpečnostní systémy Středisko bezpečnostní služba Středisko režijní 

Projekce 

Realizace 

Technické služby 

Revize 

Sklad 

Dispečink PCO 

Zásahové jednotky 

Fyzická ostraha 

Sekretariát 

Ekonomika 

Obchod 

3.1.4  Organiza ční struktura 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko bezpečnostní systémy se zabývá projekcí, dodávkou, instalací, servisem 

a revizemi elektrických požárních systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, 

uzavřených televizních okruhů a systémů kontroly přístupu. Dále pak provozuje pulty 

centralizované ochrany na dvou krajských operačních a informačních střediscích 

a územních odborech hasičských záchranných sborů. Disponuje vlastní datovou 

radiovou sítí. 

  

Hlavní náplní činnosti střediska bezpečnostní služba je fyzická ostraha objektů, 

pojištěná přeprava cenin, provoz vlastního pultu centralizované ochrany objektů. 

Disponuje vlastními zásahovými jednotkami. 

 

V oblasti fyzické ostrahy tato společnost aktuálně monitoruje pomocí vlastního 

pultu centralizované ochrany majetek okolo  400 subjektů. Zásahovými jednotkami 

disponuje pro města Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Služba 

a připravenost k zásahu je nepřetržitá, stejně tak i služba dispečinku pultu 

centralizované ochrany, odkud jsou zásahové jednotky řízeny. Zásahové jednotky 

využívají osobního automobilu k zajištění neustálé připravenosti k zásahu. 

 

Středisko režijní zajišťuje administrativní a ekonomické funkce podniku. Dále pak 

pod toto středisko spadá obchod.  
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3.1.5  Ekonomika spole čnosti 

Společnost ABC s. r. o. je finančně stabilizovaná. V každém roce činnosti 

společnost dosahovala zisku. Společnost disponuje stálou vlastní finanční rezervou. Své 

závazky k zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení 

vždy platila řádně a včas a nikdy nebyla penalizována.  
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4 Stávající vozový park spole čnosti 

 
Společnost ABC s. r. o. je v současnosti provozovatelem poměrně velkého 

vozového parku, který splňuje náročné ekologické a bezpečnostní požadavky. V roce 

2002 se společnost zaměřila na nákup dopravních prostředků potřebných pro zajištění 

předmětu podnikání. V tomto roce byla pořízena významná část vozového parku 

tj. celkem 11 vozidel. Podle potřeb společnosti bylo z celkového počtu pořízeno jedno 

vozidlo nákladní – Opel Vivaro VAN. Dalšími pořízenými vozidly byly osobní vozy 

Škoda Fabia s různými typy karoserií. Těmito automobily byly 4 vozy Škoda Fabia 

Combi a 4 vozy Škoda Fabia Junior. Posledními dvěma vozy, jež byly v roce 2002 

pořízeny byly Škoda Favorit Pickup a Škoda Felicia Pickup. 

Aby společnost byla schopna poskytovat služby na vysoké úrovni a tím uspokojovat 

přání svých zákazníků, měla by pravidelně pořizovat nová vozidla a omlazovat jimi 

stávající vozový park. 

Obměna vozového parku společnosti dle jednotlivých značek a druhů v letech  2003 

až 2006 je uvedena v následující tabulce.  

 

Druh vozidla  Typ 
Počet ks 

v roce 
2003 

Počet ks 
v roce 
2004 

Počet ks 
v roce 
2005 

Počet ks 
v roce 
2006 

Škoda Felicia 1    
Škoda Felicia Pickup  3    
Škoda Fabia Combi Classic   2  
Škoda Octavia 96-00 LX 1,6  1   
Mercedes ML 270CDI  1    
Jeep Wrangler  1    

Osobní 

Přívěs    1 

Celkem   6 1 2 1 
Tabulka č. 1: Obměna vozového parku v letech 2003 - 2006 

 

Společnost obměňuje vozový park průběžně po skupinách stejných typů a značek 

vozidel dle potřeby. Další obnova stávajícího vozového parku je společností plánována 

přibližně na rok 2008, kdy budou vyměněny vozy typu Favorit a Felicia.  
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5 Finanční výsledky podniku 

Při hodnocení finanční situace podniku jsem vycházela především z údajů 

uvedených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty podniku ve zjednodušeném rozsahu.  

 

 

5.1  Analýza vybraných stavových ukazatel ů 

V rámci této části finanční analýzy dochází k posouzení stavu, struktury a vývoje 

jednotlivých položek účetních výkazů. Jedná se tedy o zhodnocení aktiv, pasiv 

a položek výkazu zisku a ztráty společnosti. Tato data budu posuzovat dle časového 

vývoje během tří sledovaných let 2003 až 2005, ale taktéž ve vzájemné souvislosti.  

 

Horizontální analýza společnosti, je část finanční analýzy zaměřená na posuzování 

změn jednotlivých položek aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty analyzované společnosti 

v čase. Jednotlivé změny jsou vyjádřeny jak v absolutních hodnotách, tak v relativních 

procentních hodnotách daných položek. 

 

Změna 
2004-2003 

Změna 
2005-2004 Horizontální analýza 2003 2004 2005 

absol. v % absol. v % 
Aktiva celkem  44 083 39 079 45 068 -5 004 -11,35 5 989 15,33 
Dlouhodobý majetek 24 179 21 095 23 663 -3 084 -12,75 2 568 12,17 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 

 
23 729 

 
20 615 23 081 -3 114 -13,12 2 466 11,96 

Oběžná aktiva 19 844 17 891 21 353 -1 953 -9,84 3 462 19,35 
Zásoby 2 121 1 381 1 085 -  740 -34,89 -296 -21,43 
Krátkodobé pohledávky 11 004 12 052 17 237 1 048 9,52 5 185 43,02 
Krátkodobý finan ční 
majetek 

 
3 719 

 
4 458 3 031 739 19,87 -1 427 -32,01 

Časové rozlišení 60 93 52 33 55,00 - 41 -44,09 
Vlastní kapitál 10 637 10 756 16 648 119 1,12 5 892 54,78 
Cizí zdroje 16 585 13 866 12 126 -2 719 -16,39 -1 740 -12,55 
Krátkodobé závazky 3 354 4 266 8 426 912 27,19 4 160 97,52 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv a pasiv společnosti 

 

Celkový kapitál podniku se za sledované období zvýšil zhruba o 1 mil. Kč. V roce 

2004 došlo k poklesu o přibližně 11%, naopak v roce 2005 došlo k nárůstu přibližně o 6 

mil. Kč (15 %). 
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Dlouhodobý majetek v roce 2004 klesl o přibližně 13% naopak v roce 2005 došlo 

k růstu o přibližně stejnou hodnotu. Při analýze dlouhodobého hmotného majetku lze 

vysledovat podobný trend jako u dlouhodobého majetku.  

 

K významnému poklesu dochází také u oběžných aktiv, a to především u zásob, kde 

se každoročně snižuje jejich objem. Naopak významný růst zaznamenala společnost 

v položce krátkodobé pohledávky, které v roce 2004 rostly o přibližně 10% a v roce 

2005 o 43%.  

 

V oblasti pasiv můžeme sledovat výrazné navýšení vlastního kapitálu až o 55%. 

V podniku došlo k razantnímu poklesu podílu cizích zdrojů na financování podniku. 

Oproti tomu krátkodobé závazky v roce 2004 vzrostly o 27% a v roce 2005 se dokonce 

ztrojnásobily.  

 

Majetková struktura 31. 12. 2003 31.12.2004 31.12.2005 
Položka aktiv tis. K č % tis. K č % tis. K č % 
Aktiva celkem 44 083 100 39 079 100 45 068 100 
Dlouhodobý majetek 24 179 54,85 21 095 53,98 23 663 52,51 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

 
450 

 
1,02 

 
480 

 
1,23 

 
582 

 
1,29 

 
Dlouhodobý hmotný majetek 

 
23 729 

 
53,83 

 
20 615 52,75 23 081 51,21 

Oběžná aktiva 19 844 45,02 17 891 45,78 21 353 47,38 
Zásoby 2 121 4,81 1 381 3,53 1 085 2,41 
Krátkodobé pohledávky 11 004 24,96 12 052 30,84 17 237 38,25 
Krátkodobý fin. majetek 3 719 8,44 4 458 11,41 3 031 6,73 

Tabulka č. 3: Majetková struktura společnosti 

 

Z výše uvedené tabulky majetkové struktury  lze vidět, že více než polovinu aktiv 

tvoří dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek se podílí přibližně 53% 

na celkových aktivech. Dlouhodobý majetek tvoří zejména dlouhodobý hmotný majetek 

(vozový park společnosti, stroje a zařízení pro instalaci zabezpečovacích pultů atd.).  

 

Oběžná aktiva tvoří přibližně 48 % celkových aktiv. Podíl zásob na oběžných 

aktivech postupně klesá stejně jako podíl krátkodobého finančního majetku. Naopak 

vzrůstající trend lze pozorovat u položky krátkodobé pohledávky.  
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Kapitálová struktura K 31. 12. 2003 K 31. 12. 2004 K 31. 12. 2005 
Položka pasiv mil. K č % mil. K č % mil. K č % 
Pasiva celkem 29 400 100 24 622 100 28 872 100 
Vlastní kapitál 10 637 36,18 10 756 43,68 16 648 57,66 
Základní kapitál 1 600 5,44 1 600 6,50 1 600 5,54 
Cizí zdroje 16 585 56,41 13 866 56,32 12 126 42,00 
Krátkodobé závazky 3 354 11,41 4 266 17,33 8 426 29,18 

Tabulka č. 4: Finanční struktura společnosti 

 

Z rozvahy vyplývá, že společnost financuje svoji činnost především z vlastních 

zdrojů, tato položka má ve všech letech rostoucí tendence. V roce 2005 se hodnota 

vlastních zdrojů přiblížila k hranici 58%. Podobný taktéž vzrůstající trend lze sledovat 

i v položce krátkodobých závazků.  

V rámci finanční struktury lze naopak pozorovat klesající trend v oblasti 

financování prostřednictvím cizích zdrojů.  

 

 

5.2  Analýza vybraných tokových ukazatel ů 

V této části kapitoly jsem provedla horizontální a vertikální analýzu významných 

položek výkazu zisků a ztrát. 

 

Horizontální analýza Změna 04-03 Změna 05 - 04 
Položka VZZ 

2003 2004 2005 
Absol. v % Absol. v % 

Výkony 51 817 49 685 51 266 -  2 132 -4,11 1 581 3,18 
Přidaná hodnota 28 595 27 913 31 585 -    682 -2,39 3 672 13,16 
Provozní výsledek 
hospoda ření 8 607 644 8 340 -  7 963 -92,52 7 696 1 195,03 
VH za účetní období 7 925 119 5 892 -  7 806 -98,50 5 773 4 851,26 
Výkonová spot řeba 23 222 21 772 19 681 -  1 450 -6,24 -  2 091 -9,60 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 806 107 196 -    699 -86,72 89 83,18 
Osobní náklady 21 465 23 951 26 521 2 486 11,58 2 570 10,73 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Podnik se zabývá poskytováním služeb v oblasti fyzické ostrahy objektů, pojištěnou 

přepravou cenin, provozem vlastního pultu centralizované ochrany objektů a disponuje 
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vlastními zásahovými jednotkami, které ke své činnosti využívají vozidla za tímto 

účelem pořízená.  

V oblasti výkonů, resp. tržeb z prodeje služeb došlo v roce 2004 k mírnému 

poklesu, avšak v roce následujícím došlo k jejich opětovnému růstu přibližně ve stejné 

výši (4%). Od hodnot výkonů a výkonové spotřeby se odvíjí přidaná hodnota, která 

v roce 2005 dosáhla téměř 32 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek je důležitým 

ukazatelem hospodaření. Za sledované období v roce 2004 poklesl o 93%, v roce 2005 

však narostl o 1200 %.  

 

Vertikální analýza 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Položka VZZ mil. K č % mil. K č % mil. K č % 

Výnosy celkem 53 073 100 50 049 100 51 588 100 
Výkony 51 817 97,63 49 685 99,27 51 266 99,38 
Přidaná hodnota 28 595 53,88 27 913 55,77 31 585 61,61 

Provozní výsledek hospoda ření 8 607 
 

16,22 644 
 

1,29 8 340 
 

16,27 
VH za účetní období 7 925 14,93 119 0,24 5 892 11,49 
Výkonová spot řeba 23 222 43,75 21 772 43,50 19 681 38,39 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 806 

 
 

1,52 107 

 
 

0,21 196 

 
 

0,38 
Osobní náklady 21 465 40,44 23 951 47,86 26 521 51,73 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vzhledem k předmětu činnosti u společnosti ABC s. r. o. dochází pouze k prodeji 

služeb. Z výkazů, které jsou součástí příloh je tedy patrné, že položka Tržby za prodej 

zboží je nulová. Hlavní příjmy společnosti jsou tvořeny tržbami za poskytnuté služby, 

které jsou uvedeny v položce Výkony. Ve všech následujících výpočtech, které obsahují 

položky tržeb je tedy zahrnuta i položka Výkonů.  

Tržby za poskytnuté služby se podílí přibližně 99% na celkových výnosech za 

sledované období. Přidaná hodnota tvoří více než polovinu celkových výnosů. Mezi 

nejvýznamnější nákladové položky patří výkonová spotřeba a osobní náklady. 
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5.3 Analýza pom ěrových ukazatel ů 

 

Poměrový ukazatel 2003 2004 2005 
Likvidita okamžitá 1,11 1,05 0,36 
Likvidita pohotová 5,28 3,87 2,41 
Likvidita b ěžná 5,92 4,19 2,53 
Ukazatel celkové zadluženosti 0,56 0,56 0,42 
Koeficient samofinancování 0,36 0,44 0,58 
Koeficient úrokového krytí 232,62 16,51 x 
Rentabilita vloženého kapitálu (v %) 29,28 2,62 28,89 
Rentabilita celkového kapitálu (v %) 17,98 0,30 13,07 
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 74,50 1,11 35,39 
Rentabilita tržeb (v %) 15,06 0,24 11,45 
Obrat celkových aktiv 1,19 1,27 1,14 
Doba obratu zásob (dny) 14,51 9,98 7,59 
Doba obratu krátkodobých 
pohledávek (dny) 75,28 87,14 120,58 
Doba obratu krátkodobých závazk ů 
(dny) 22,95 30,84 58,94 

Tabulka č. 7: Analýza poměrových ukazatelů 

 

Způsob výpočtů jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsem použila 

v předchozí analýze, uvádím v Příloze č. 5. 

 

V oblasti likvidity  podnik dosahuje vyšších, než doporučených hodnot, které se 

u likvidity okamžité pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5, u likvidity pohotové v rozmezí 1 -

 1,5 a u likvidity běžné v rozmezí hodnot 1,5 – 3,2. Ve všech sledovaných letech je 

patrný klesající trend u všech výše uvedených ukazatelů likvidity. V roce 2005 již 

ukazatele okamžité a běžné likvidity dosahují doporučených hodnot, což znamená, že se 

podnik snaží investovat volné peněžní prostředky jiným účelným způsobem.  

 

Co se týká zadluženosti, tento ukazatel nemá pro podnik příliš správnou 

vypovídací schopnost z důvodu pořizování majetku pomocí leasingu. Podle údajů 

z rozvahy činí celková zadluženost přibližně 42%. Podnik tedy financuje svou činnost 

více z vlastních než z cizích zdrojů. 

  

Hodnota celkového obratu aktiv kolísá kolem hodnoty 1,2. Pro společnost to 

znamená, že má více aktiv, než je účelné. Dalšími důležitými ukazateli aktivity  jsou 
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doba obratu krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků. Z výše 

uvedených výpočtů je zřetelné, že oba tyto ukazatele mají rostoucí trend. Významné je 

porovnání hodnot dob obratu krátkodobých pohledávek a závazků. Doba obratu 

pohledávek je v roce 2005 přibližně 120 dnů a doba obratu závazků 59 dnů. Znamená 

to, že společnost poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr déle, než ho sama od 

svých dodavatelů čerpá. Taková situace je ve všech sledovaných letech. 

 

Hodnota ukazatele rentability vloženého kapitálu byla v prvním a posledním 

sledovaném období nejvyšší (29%). V roce 2004 hodnota poklesla na 3%. Navzdory 

poklesu v roce 2004 je hodnota rentability pro podnik dobrá. Z výše uvedené tabulky 

vidíme, že ziskovost celkových aktiv, tak jako v předchozím případě, dosahuje nejvyšší 

hodnoty v prvním a posledním sledovaném roce. Rentabilita vlastního kapitálu má 

klesající tendence. Nejvyšší byla v prvním roce, v roce 2004 opět  velmi prudce 

poklesla a v následujícím období vzrostla na 36%. V oblasti rentability tržeb dosahuje 

společnost pozitivních výsledků. 

 

 

5.4  Analýza soustav ukazatel ů 

 

Ukazatel 2003 2004 2005 

Altman ův index finan čního zdraví 2,07 1,78 2,18 
Index IN 01 2,05 1,74 1,68 

Tabulka č. 8: Analýza soustav ukazatelů finančního zdraví 

 

Altmanův index finančního zdraví se během sledovaného období pohybuje 

v rozmezí intervalu hodnot 2,07 – 1,78. Ve všech letech sledovaného období spadají 

výše uvedené hodnoty do pásma šedé zóny.∗ Lze tedy konstatovat, že společnost má 

určité finanční potíže, avšak nelze jasně předpokládat její další vývoj. 

  

Z výše vypočtených hodnot Indexu IN 01 lze vidět, že v roce 2003 se podnik 

nacházel v pásmu prosperity. Což znamenalo, že podnik tvořil hodnotu pro vlastníky. 

                                                 
∗ Pásmo šedé zóny u Altmanova indexu se pohybuje v rozmezí hodnot 1,2 – 2,9 
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Hodnoty tohoto indexu mají v následujícím období klesající tendenci. Společnost se tak 

ocitá v pásmu šedé zóny.∗ Tento pokles je pravděpodobně zapříčiněn poklesem hodnot 

provozního výsledku hospodaření a snížením hodnot nákladových úroků. I v tomto 

případě lze konstatovat, že společnost má jisté finanční potíže. 

 

V následujícím grafu je uvedeno porovnání vývoje Altmanova indexu a Indexu 

IN 01. 

Vývoj altmanova indexu a indexu IN 01 v letech 
2003 - 2005
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Graf č. 1: Vývoj Altmanova indexu a Indexu IN01 v období 2003 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Pásmo šedé zóny u Indexu IN 01 se pohybuje v rozmezí hodnot 0,75 – 1,77 
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6 Analýza náklad ů souvisejících s po řízením vozidla 

 

Společnost ABC s. r. o. zařazuje pořízené automobily do obchodního majetku 

společnosti. V účetnictví jsou pak vedeny jako dlouhodobý hmotný majetek. Podnik je 

provozovatelem poměrně rozsáhlého vozového parku, který tvoří 20 silničních 

motorových vozidel a jedno přípojné vozidlo. 

V naprosté většině případů je společnost vlastníkem vozidel, avšak pokud se jedná o 

vozidlo pronajaté formou finančního pronájmu s následnou koupí, je vlastníkem 

leasingová společnost a společnost ABC s. r. o. je pouze jeho provozovatelem. Po 

skončení finančního pronájmu se podnik stává vlastníkem vozidla. 

V závislosti na poměrně velké rozsáhlosti vozového parku společnosti, tvoří náklady 

spojené s pořízením a především s provozem těchto vozidel nezanedbatelnou 

nákladovou položku.  

 

Mezi náklady související s vlastnictvím vozidla můžeme zařadit: 

 

� Pojistné na pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidla, 

� Havarijní a další majetková pojištění, 

� Pokuty za porušení zákonných povinností, 

� Náklady na měření emisí a pravidelné technické prohlídky, 

� Nájemné za místo pro garážování, 

� Možnost odpočtu DPH. 

 

 

6.1  Pojistné na pojišt ění zákonné odpov ědnosti z provozu 

vozidla 

Pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „pojištění 

odpovědnosti“) musí mít uzavřené každý majitel silničního motorového vozidla. 

O volbě pojišťovny pro uzavření tohoto pojištění rozhoduje majitel společnosti. Majitel 

společnosti po nemalém průzkumu trhu vybral pro uzavření smluv o pojištění 

odpovědnosti společnost Kooperativa pojišťovna a. s. Tato společnost se mu jevila jako 
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jediná, která je schopna vyhovět všem požadavkům. V současné době je společnost 

ABC s. r. o. dlouholetým klientem pojišťovny Kooperativa a. s. a proto, pokud je 

uzavírána další smlouva o pojištění odpovědnosti, jsou společnosti ABC s. r. o. 

nabízeny zvýhodněné podmínky. Jedná se především o cenové zvýhodnění popř. 

sestavení pojištění „na míru“. V rámci této zvýhodněné nabídky využívá podnik tzv. 

dodatkových pojištění, ze kterých mu nejvíce vyhovuje pojištění čelního skla u všech 

automobilů.  

V současné době se celková částka za pojištění odpovědnosti ročně pohybuje 

přibližně kolem 110 000,-Kč. 

 

 

6.2  Havarijní a další majetková pojišt ění 

Pro případ havárie, částečné havárie či odcizení má společnost ABC s. r. o. 

uzavřeno havarijní pojištění s pojišťovnou Kooperativa a. s.. V případě nehody či 

odcizení společnost eliminuje možnost vzniku nákladů spojených s touto situací. Pokud 

by však byla při nehodě zjištěna spoluúčast zaměstnance, pak společnost požaduje po 

tomto zaměstnanci úhradu částky spoluúčasti. Pro předcházení těmto nepříjemným 

událostem, by měl mít každý zaměstnanec, který je oprávněn řídit zaměstnavatelem 

svěřené vozidlo, uzavřeno pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli.  

Náklady, které společnosti vznikají v souvislosti s pojištěním vozového parku pro 

případ havárie, tvoří ročně částku pohybující se ve výši 147 000,- Kč. 

 

 

6.3  Pokuty za porušení zákonných povinností 

Jelikož společnost působí na našem trhu již více jak 10 let, lze ji tedy považovat za 

dostatečně zkušený subjekt, který je sám schopen sledovat změny v legislativě ČR. 

Díky schopnostem odpovědných pracovníků implementovat změny v legislativě do 

systému pravidel, nedochází k porušování zákonných povinností. V souvislosti s výše 

uvedeným společnosti v této oblasti nevznikají žádné náklady. 
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6.4  Náklady na m ěření emisí a pravidelné technické prohlídky 

Pravidelné technické prohlídky jsou prováděny u všech vozidel používaných 

podnikem pro podnikání ve lhůtách stanovených zákonem o provozu vozidel. To 

znamená, že pravidelné technické prohlídky provádí společnost ve lhůtách čtyř let po 

prvním zápisu do registru silničních vozidel a pak pravidelně ve lhůtách dvou let.  

Platnost technické prohlídky je buď dvou či čtyřletá. 

Z dikce zákona o provozu vozidel vyplývá i lhůta pro pravidelné měření emisí. Toto 

měření je prováděno taktéž u všech vozidel, které společnost provozuje a musí být 

provedeno nejpozději měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky.  

Měření emisí a technické prohlídky provádí pro podnik společnost Jihlavské 

autoopravny - servis, s. r. o..  

 

 

6.5  Nájemné za místo pro garážování 

Místa pro garážování vozidel společnost zajišťuje prostřednictvím parkoviště, které 

bylo vybudováno současně s budovou sídla společnosti. Tato parkovací místa jsou 

střežena elektrickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se v sídle organizace nachází dispečink pultu centralizované ochrany, je 

zde stále přítomna služba, která jej obsluhuje a zároveň kontroluje i záběry z kamer 

umístěných na parkovišti vedle budovy.  

Náklady tvořící nájemné za  místo garážování společnosti tedy nevznikají. Jsou 

součástí režijních nákladů vynaložených na ostrahu budovy sídla společnosti. 

 

 

6.6  Možnost odpo čtu DPH 

Z dikce zákona o dani z přidané hodnoty vyplývá, že pokud podnik - plátce daně 

pořizuje osobní automobily, nemá nárok na odpočet daně na vstupu. Stejná pravidla se 

vztahují i na pořízení osobního automobilu formou finančního pronájmu. Výjimku tvoří 

pouze pořízení osobního automobilu pro účely dalšího prodeje. V tomto případě by tedy 

mohl být uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu. 
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Tzn. že pokud podnik pořídí osobní automobil, částka daně z přidané hodnoty se stává 

součástí pořizovací ceny vozidla. Jestliže by však podnik pořídil automobil, jež by měl 

v technickém průkazu uvedenou kategorii N1 nebo nákladní automobil, nárok na 

odpočet daně na vstupu uplatnit může. V takovém případě se pořizovací cenou rozumí  

rozdíl kupní ceny a vypočtené daně. Pokud by byl automobil s nárokem na odpočet 

daně využíván i pro soukromé účely, uplatní se nárok na odpočet daně v poměrné výši. 
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7 Analýza náklad ů souvisejících s provozem vozidla  

 

V této části práce se zaměřím na náklady, které společnosti vznikají při provozování 

vozového parku. 

 

Do této kategorie nákladů lze zařadit zejména: 

 

� Odpisy, 

� Náklady na zajištění a udržení automobilu v provozuschopném stavu, 

� Náklady na obnovení provozuschopnosti vozidla, 

� Náklady na zajištění ochrany automobilu, 

� Náklady na spotřebované pohonné látky, 

� Další náklady k nimž dochází při používání automobilu, 

� Poplatek za užívání dálnic a určených silnic, 

� Daň silniční, 

� Pokuty. 

 

 

7.1  Odpisy 

Hmotný majetek je společností veden dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

ve znění pozdějších předpisů. Dle dikce tohoto zákona je hmotný majetek společnosti 

zatříděn do  příslušných odpisových skupin. Pro daňové účely společnost používá 

zrychlené odpisy. 

Odpisy jsou prováděny měsíčně a jsou zpracovávány programem KelWin19 na kartách 

vedených k jednotlivému hmotnému majetku. V níže uvedené tabulce uvádím vyčíslené 

měsíční odpisy, které společnost provádí v současné době pro osobní automobil Škoda 

Fabia Combi Classic 1,4 zakoupený v pořizovací ceně 271 345,- Kč. Pro účely ZDP byl 

zařazen do odpisové skupiny 1a, doba odpisování je zákonem určena jako čtyřletá. 

Společnost zvolila zrychlený způsob odpisování dle ZDP. Z níže uvedené tabulky také 

                                                 
19 Je komplexní ekonomický software pro vedení účetnictví - účetní software, fakturace, pokladny, banky, 
evidence majetku, personalistiky a mezd, skladů, objednávek a zakázek. 
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vyplývá, že podnik bude moci uplatnit jako výdaj na dosažení, udržení a zajištění 

příjmů částku ve výši 67 836,- Kč za toto odpisované vozidlo. 

 

Rok Měsíc Daňový 
odpis Daňová ZC ∗∗∗∗ 

  101 754 
1 5 653 96 101 
2 5 653 90 448 
3 5 653 84 795 
4 5 653 79 142 
5 5 653 73 489 
6 5 653 67 836 
7 5 653 62 183 
8 5 653 56 530 
9 5 653 50 877 
10 5 653 45 224 
11 5 653 39 571 

  
2007 

12 5 653 33 918 

Sumarizace  67 836  
Tabulka č. 9: Měsíční odpisy osobního automobilu 

 

V následující tabulce uvádím výpočty daňových odpisů vozidel pořízených v roce 

2005. Oba vozy Škoda Fabia Combi Classic jsou zařazeny do odpisové skupiny 1a 

a byly pořízeny v pořizovacích cenách 271 345,- a 303 000,- Kč. Je zřejmé, že čím 

vyšší je pořizovací cena vozidla, tím vyšší je vypočtený odpis v každém roce 

odpisování. Níže vypočtené částky odpisů, lze uplatnit v každém roce jako výdaje 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tzn. v roce 2007 si společnost může 

uplatnit jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů částku 143 586,- 

Kč za obě vozidla. Z tabulky taktéž vyplývá, že na konci roku 2008 budou vozidla plně 

odepsána.  

Škoda Fabia Combi Classic 
Rok Daňový odpis Daňová ZC ∗∗∗∗ Daňový odpis Daňová ZC 

Vstupní cena  271 345   303 000   
2005  67 837 203 508  75 750 227 250 
2006 101 754 101 754 113 625 113 625 
2007  67 836  33 918  75 750  37 874 
2008  33 918 0  37 874 0 

Tabulka č. 10: Stanovení odpisů pořízených vozidel dle zákona č. 586/1992 Sb. 

                                                 
∗ ZC – zůstatková cena vozidla 
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7.2  Náklady na zajišt ění a udržení automobilu  

v provozuschopném stavu 

V této oblasti společnost vykazuje náklady vynaložené na spotřebu maziv, brzdové 

kapaliny, čistících potřeb a prostředků příp. na mytí vozidla. Do této oblasti spadají 

i peněžní prostředky použité na zajištění servisních prací a údržbu vozidel. 

Pravidelný servis a údržba vozidel je prováděna po splnění jednoho ze dvou kritérií. 

U vozidel velmi intenzivně využívaných je kritériem pro provedení servisu a údržby 

počet ujetých kilometrů. Pokud tedy vozidlo ujede stanovený počet kilometrů, je 

automaticky proveden servis a údržba. U vozidel, která jsou využívána méně je údržba 

a servis prováděna jednou ročně. Společnost má k dispozici prostory ve kterých 

uskladňuje použitelné pneumatiky. Výměnu pneumatik letních za zimní či naopak 

společnost provádí samostatně (svépomocí). 

Servis a údržbu vozového parku zajišťuje pro podnik společnost Máca s. r. o.. Ročně 

pak tyto náklady tvoří částku kolem 170 000 Kč ročně. 

 

 

7.3  Náklady na obnovení provozuschopnosti vozidla 

Do této skupiny náleží náklady na opravy vozidel. Jedná-li se o opravy menšího či 

rozsáhlejšího charakteru, společnost ABC s. r. o. je přenechává výše uvedenému 

podnikatelskému subjektu, jež v této oblasti odborníkem.  

Tato oblast tvoří ročně nákladovou položku ve výši 101 000,- Kč. 

 

 

7.4  Náklady na zajišt ění ochrany automobilu 

Některé společnosti používají pro zajištění ochrany vozidel mechanické nebo jiné 

zabezpečovací prostředky. Mohou si též pronajmout garáž a jejím prostřednictvím se 

snažit vozidlo zajistit. Ani jednu z těchto alternativ však společnost ABC s. r. o. 

nevyužívá. Jak jsem popsala výše, společnost vystavěla parkoviště hned vedle budovy 

sídla společnosti, které je střeženo kamerovým systémem. Vlastník společnosti tento 

způsob zajištění vozového parku považuje za dostačující.  
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V souvislosti se zajištěním ochrany automobilu tedy společnosti nevznikají žádné 

náklady z titulu pořizování mechanických zabezpečovacích prostředků, ani náklady 

z pronájmu garážových míst.  

 

 

7.5  Náklady na spot řebované pohonné látky 

Pro zajištění předmětu činnosti používá společnost dvacet silničních motorových 

vozidel. Pro evidenci jednotlivých jízd, spotřeby pohonných hmot a počtu ujetých 

kilometrů slouží společnosti elektronicky vedená kniha jízd. Pro každý vůz je vytvořena 

samostatná evidence jízd a uzavírá se k poslednímu dni v kalendářním měsíci. V tento 

den provede každý pracovník, který má vozidlo k dispozici dotankování nádrže vozu.  

Pohonné hmoty jsou do vozidel průběžně doplňovány. Na konci měsíce je opět 

dotankováno. Z výše popsané evidence je tak zřejmá spotřeba pohonných hmot. 

K evidenci spotřeby PHM u vozů méně využívaných např. střediskem režijním slouží 

i kniha jízd v klasické sešitové podobě. 

Celkové roční náklady na spotřebované pohonné hmoty se pohybují ve výši  

662 000,- Kč.  

 

 

7.6  Další náklady k nimž dochází p ři používání automobilu 

Do těchto nákladů lze především zahrnout parkovací poplatky a poplatky za vjezd 

do uzavřených prostor. Společnost však v této oblasti nevykazuje náklady, je to 

způsobeno především tím, že k parkování vozidel je využíváno vlastního parkoviště.  

  

 

7.7  Poplatek za užívání dálnic a ur čených silnic 

Společnost provádí projekci, dodávky, instalaci, servis a revize elektronických 

požárních systémů, elektronických zabezpečovacích systémů atd. Tyto služby  jsou 

poskytovány celorepublikově. V důsledku toho vzniká společnosti povinnost platit 

časové poplatky za užívání dálnic a silnic. K nákupu dálničních známek dochází 
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především na počátku kalendářního roku, kdy končí platnost známek starých. V případě 

potřeby dochází k průběžnému nákupu během kalendářního roku.  

 

V následující tabulce uvádím přehled o počtech a hodnotách nakupovaných 

dálničních známek. Jsou zde také vyčísleny celkové náklady, které byly na nákup 

vynaloženy v roce 2006. 

 

Měsíc Počet 
ks Hodnota  Celková platba 

za měsíc 

Leden 7 900 6 300 
Únor 2 900 1 800 

Březen 1 900 900 
Duben 2 900 1 800 
Květen 0 0 0 
Červen 0 0 0 
Červenec 0 0 0 

Srpen 1 140 140 
Září 0 0 0 
Říjen 0 0 0 

Listopad 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 

Celkem 13 x 10 940 
Tabulka č. 11: Přehled pořízených dálničních známek za rok 2006 

 

 

7.8  Daň silni ční 

Společnost je v současné době provozovatelem 20 silničních motorových a jednoho 

přípojného vozidla, která jsou zahrnuta v jejím obchodním majetku. Všechny 

automobily jsou zapsány v registru silničních vozidel a byla jim přidělena státní 

poznávací značka. Nyní jsou všechna silniční motorová vozidla používána pro 

podnikání. Společnost tedy splňuje všechny podmínky stanovené zákonem o dani 

silniční a stává se jejím poplatníkem. 

Základ daně podnik zjišťuje z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla (dále 

jen „TP“). Je v něm uveden především obsah válců v cm3, druh nebo kategorie vozidla. 

V osvědčení o registraci vozidla, jež doplňuje informace uvedené v TP, může být též 

uvedena informace o tom, že vozidlo splňuje emisní limity úrovně Euro 2 či Euro 3 
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nebo limity vyšší. Některá vozidla zahrnutá v obchodním majetku společnosti, tyto 

limity splňují. Poplatník, tedy podnik, si v tomto případě může uplatnit snížení sazby 

daně stanovené v §6 odst.6 či 7 zákona o dani silniční. 

Níže uvedená  tabulka je příkladem stanovení daňové povinnosti k dani silniční pro 

různé druhy vozidel, která jsou v majetku společnosti. Obsahuje také informace 

potřebné ke správnému určení základu daně případně informace o snížení sazby daně. 

 

Tabulka č. 12:Stanovení základu a roční sazby daně jednotlivých vozidel 

 

V následující tabulce je vyčíslena celková daňová povinnost ze všech provozovaných 

vozidel za rok 2006. Z tabulky je patrné, že pokud společnost pořizuje vozidla, která 

splňují náročné emisní limity Euro 2, Euro 3. Při splnění těchto limitů podnik uplatňuje 

dle ZDS snížení roční sazby daně. V tomto případě se při uplatnění §6 odst.6 či 7 jedná 

o daňovou úsporu ve výši 9000,- Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh vozidla Obsah v cm 3 nebo 
hmotnost v kg 

Roční 
sazba 
daně 

Snížení 
sazby 
daně 

Daň po 
slev ě 

Felicia LX 1 289 2 400  2 400 

Fabia Junior 1 198 1 800  1 800 

Fabia Combi montážní 1 397 2 400  2 400 

Octavia LX 1 598 3 000  3 000 

Mercedes Benz 2 685 3 600  3 600 

Přívěs cca 1 000 kg/ 1 náprava 1 800  1 800 

Opel Vivaro VAN 1 870 / 2nápr./ do 3t 3 600 48% 1 872 

Jeep Wrangler 2 019/ N 3 600 48% 1 872 

Fabia combi 1 390/ 2 nápr./ do 2t 2 400 48% 1 248 

Fabia Combi montážní 1 397 2 400 48% 1 248 

Felicia Pickup 1 289/ 2nápr./ do 2t 2 400 40% 1 440 

Favorit Pickup 1 289/2 nápr./ do 2t 2 400 40% 1 440 
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Tabulka č. 13: Výpočet daňové povinnosti k dani silniční za rok 2006 

 

 

7.9  Pokuty 

Pokuty jsou nejčastěji ukládány za závady v technickém stavu automobilu nebo za 

nedodržení podmínek silničního provozu.  

Pokud zaměstnanec poruší podmínky silničního provozu a je mu Policií ČR uložena 

pokuta, jeho povinností je pokutu, která mu za tento přestupek byla uložena, uhradit. 

Zaměstnavatel v tomto případě neposkytuje zaměstnanci náhradu, protože pracovník  

situaci zavinil sám svým jednáním.  

Jestliže by zaměstnanci byla uložena pokuta za závady v technickém stavu 

automobilu, pak zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu za úhradu uložené 

pokuty v plné výši, protože za technický stav vozidla je odpovědný jeho provozovatel. 

Společnost vynakládá nemalé prostředky na servisní prohlídky, údržbu a opravy 

vozového parku, aby k této situaci docházelo co nejméně. V současné době neeviduje 

žádné náklady vynaložené na úhradu pokut, které by byly uloženy zaměstnancům za 

závady v technickém stavu vozidla.  

 

V následující tabulce uvádím demonstrativní výčet výdajů, které společnost ročně 

vynakládá v souvislosti s provozem vozového parku pro zajištění předmětu činnosti. 

 

Typ vozidla Počet 
vozidel 

Roční 
sazba 
daně 

Sleva Daň po 
slev ě 

Roční daň 
po slev ě 
celkem 

Roční 
daň 

celkem 

Favorit Pickup  1 2 400 40% 1 440 1 440 2 400 
Felicia Pickup 3 2 400 40% 1 440 4 320 7 200 
Fabia combi 2 2 400 48% 1 248 2 496 4 800 
Opel Vivaro VAN 1 3 600 48% 1 872 1 872 3 600 
Jeep Wrangler 1 3 600 48% 1 872 1 872 3 600 
Fabia Combi montážní 4 2 400  2 400 9 600 9 600 
Fabia Junior 4 1 800  1 800 7 200 7 200 
Octavia LX 1 3 000  3 000 3 000 3 000 
Mercedes Benz 1 3 600  3 600 3 600 3 600 
Felicia LX 2 2 400  2 400 4 800 4 800 
Přívěs 1 1 800    600    600    600 

Celkem 21 x x x 40 800 49 800 
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Druh náklad ů Celkem za 
rok 

Odpisy 215 379 
Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 110 000 
Havarijní pojištění 147 000 
Měření emisí a technické prohlídky20 21 000 
Zajištění a udržení automobilu v provozuschopném 
stavu 170 000 
Obnovení provozuschopnosti automobilu 101 000 
Spotřebované pohonné hmoty 662 000 
Poplatky za užívání dálnic a silnic 10 940 

Silniční daň 40 800 

Náklady celkem  1 478 119 
Tabulka č. 12: Roční náklady vynaložené na provoz vozového parku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Měření emisí a technické prohlídky jsou prováděny jedenkrát ve lhůtách dvou let 
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8 Financování vozového parku spole čnosti 

 

Podnik se zabývá poskytováním služeb v oblasti fyzické ostrahy objektů, pojištěnou 

přepravou cenin, provozem vlastního pultu centralizované ochrany objektů a disponuje 

vlastními zásahovými jednotkami, které ke své činnosti využívají vozidla za tímto 

účelem pořízená.  

Aby společnost mohla poskytovat výše uvedené služby kvalitně a uspokojit tak 

maximálně přání a požadavky zákazníků, měla by pravidelně investovat prostředky do 

nových dopravních prostředků.  

Společnost se snaží investovat do nové dopravní techniky, a to s velkým důrazem 

především na hospodárnost, ekologii a životní prostředí. Nejen kvůli opotřebení 

stávajícího vozového parku je podnik nucen pořizovat nové osobní automobily 

a obnovovat tak vozový park společnosti.  

Pro pořízení potřebných vozidel využívá společnost různé zdroje financování. Co se 

týče pořizování vozidel upřednostňuje podnik financování pomocí finančního leasingu 

nebo pomocí koupě za hotové. Společnost má však na výběr z více možností, jak tyto 

automobily financovat. Mezi základní alternativy financování, o kterých je možné 

uvažovat, lze zařadit koupi za hotové, koupi pomocí různých druhů bankovních 

a nebankovních úvěrů a koupi prostřednictvím finančního popř. operativního leasingu.  

Problematikou financování, výběrem optimálního způsobu financování a obnovou 

vozového parku se zabývám v následující  kapitole. 

 

  

8.1   Financování vozidel 

Jak jsem již uvedla, společnost se snaží investovat do nových dopravních 

prostředků a tím postupně obnovovat svůj vozový park. Podnik téměř v každém roce 

pořizuje alespoň jeden nový dopravní prostředek, nejde však o jednorázovou investici, 

ale o postupné omlazování a modernizování vozového parku. Počátkem roku 2008 bude 

pravděpodobně společnost pořizovat nová osobní vozidla, kterými budou zřejmě 

automobily typu Škoda Fabia Combi. Podnik má na výběr z více možností, jak 

financovat pořízení těchto vozidel. Zatím nejvýhodnější možností se zdá být 
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financování pomocí finančního leasingu, které již podnik využívá. Existují však i další 

alternativy financování, kterými jsou například bankovní úvěr nebo hotovost. Při 

rozhodování o optimálním způsobu financování je třeba brát v úvahu více možností, ze 

kterých pak podnik vybere tu nejvýhodnější z hlediska svých požadavků a finančních 

možností.  

 

 

8.2  Koup ě vozidel za hotové 

Základním předpokladem koupě vozidel v hotovosti je, že podnik má k dispozici 

volné finanční prostředky. Avšak i v situaci, kdy má společnost volné prostředky 

k dispozici, nemusí být koupě za hotové automaticky nejvýhodnějším způsobem 

financování nových vozidel. Je nutné zvážit také jiné možnosti financování (leasing, 

úvěr) a tzv. náklady obětované příležitosti.21  

I přesto má koupě za hotové řadu výhod. Podnik by se nezadlužil, jako je tomu 

u financování prostřednictvím úvěru a v podstatě i v případě leasingu. Koupí za hotové 

se společnost okamžitě stává vlastníkem vozidla a její peněžní toky by nebyly 

v budoucnu zatíženy úvěrovými či leasingovými splátkami. Hlavní nevýhodou u tohoto 

způsobu pořízení však je nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti v okamžiku 

pořízení, což by se negativně projevilo v cash flow. V tomto případě by společnost též 

nemohla zahrnout pořizovací cenu vozidel do daňově uznatelných nákladů. Daňově 

uznatelnými náklady by tedy v roce pořízení byly pouze daňové odpisy. 

Vzhledem k velkým kapitálovým rezervám podniku, by tento způsob pořízení 

vozidel mohla společnost použít. Takto lze vozidla pořídit jen za podmínky, že by 

společnost v budoucím vývoji nepředpokládala nutnost velkého výdaje finančních 

prostředků.   

 

 

                                                 
21 Lze je definovat jako nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty umístění volných peněžních 
prostředků 
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8.3  Financování osobních automobil ů bankovním  úv ěrem 

Při koupi vozidel na úvěr by podnik oproti koupi za hotové nepotřeboval větší 

množství volných prostředků. Při financování pomocí bankovního úvěru by se podnik 

stal vlastníkem osobního automobilu hned v okamžiku pořízení a mohl by tato vozidla 

daňově odepisovat. Také úroky z úvěru jsou daňově uznatelnými náklady. Nevýhodou 

pořízení vozidel pomocí úvěru je zvýšení zadluženosti podniku. Dále by podniku také 

vznikly další výdaje související s nákupem na úvěr – poplatky za vedení úvěrového 

účtu, placené úroky z úvěru, poplatky za vyřízení žádosti o úvěr apod. V neposlední 

řadě je nutno podotknout, že vyřízení bankovního úvěru je časově i administrativně 

velmi náročné. Financovat nákup osobních vozidel pomocí bankovního úvěru je 

v současné době poměrně komplikované.  

 

 

8.4  Financování osobních automobil ů finan čním leasingem 

V případě finančního leasingu zůstává majetek po celou dobu trvání leasingového 

vztahu ve vlastnictví pronajímatele. Po skončení platnosti leasingové smlouvy dojde 

k převodu vlastnických práv na nájemce. Hlavní výhody a nevýhody této formy 

financování jsem uvedla v teoretické části práce.  

V posledních pěti letech podnik financuje osobní automobily nejen pomocí 

finančního leasingu, ale využívá i možnosti nákupu v hotovosti. Finanční leasing přináší 

podniku  mnoho výhod, a to hned z několika důvodů. Leasingové společnosti 

soustřeďují svou pozornost na motorová vozidla a nabízejí podniku poměrně výhodné 

podmínky, a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska ručení (ručí se předmětem 

leasingu samotným). Na základě dlouhodobé spolupráce s leasingovou společností si 

může podnik do určité míry stanovit podmínky leasingu. Leasingové společnosti se tak 

přizpůsobují požadavkům podniku a nevyžadují tolik písemných podkladů jako 

například banky. Všechny formality jsou rychle vyřízeny. Přibližně do jednoho týdne od 

uzavření leasingové smlouvy má podnik nová vozidla k dispozici. 
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8.4.1   Kontaktování leasingových spole čností 

V současné době působí na trhu mnoho leasingových společností. Před uzavřením 

leasingové smlouvy by podnik měl získat co nejvíce informací o dané společnosti, tzn. 

jaké má finanční zázemí, jak dlouho působí na trhu, kdo je majitelem společnosti, zda je 

členem Asociace leasingových společností ČR apod. Při uzavření smlouvy jsou 

samozřejmě neméně důležité finanční podmínky leasingu, ale je třeba zohlednit i ostatní 

uvedené faktory. Vzhledem k tomu, že společnost využívá služeb leasingové 

společnosti, má o ní dostatek informací a zkušenosti s předešlou  spoluprácí. 

 

Podnik si stanovil následující požadavky na podmínky finančního leasingu: 

 

• Datum uzavření leasingové smlouvy – 1. 5. 2008 

• Doba trvání finančního pronájmu – 48 měsíců 

• Perioda splátek – měsíční 

• Platba leasingových splátek v Kč 

• Nezahrnutí pojištění do splátek (tj. pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění)22 

• Orientační ceny osobních automobilů: 

Škoda Fabia Combi 295 900 Kč/ks (2ks) tj. 591 800,- Kč 

 

Podnik si u výrobce vybral výše popsaná vozidla a oslovil čtyři leasingové 

společnosti, které měly desetidenní lhůtu na podání nabídek. Na základě rozeslaných 

poptávek obdržel podnik nabídku pouze od jedné leasingové společnosti, která je 

členem České leasingové a finanční asociace.  

 

ČSOB Leasing a. s. je společnost, která působí na trhu v České republice již od 

roku 1995. Tato leasingová společnost nabízí různé produkty, kterými jsou především 

finanční, operativní a Euro leasing, dále splátkový prodej, spotřebitelské či 

                                                 
22 Podnik vlastní poměrně velký vozový park, proto má možnost si u pojišťoven vyjednat výhodnější 
podmínky pro pojištění, než mu nabízí leasingová společnost. 
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podnikatelské úvěry a v neposlední řadě i pojištění. U všech těchto produktů společnost 

poskytuje i související služby, kterým například je komplexní pojištění vozidla.23  

 

Leasingová společnost ČSOB Leasing a. s. zaslala společnosti následující nabídku: 

 

Společnost nabídla podniku smlouvu na finanční pronájem dvou osobních 

automobilů Škoda Fabia Combi s celkovou pořizovací cenou 591 800,- Kč včetně DPH. 

Leasingová společnost požaduje po podniku první mimořádnou splátku ve výši 20% 

z pořizovací ceny. Perioda měsíčního splácení byla stanovena v souladu s přáním 

nájemce. Počet těchto splátek společnost stanovila podle požadavku klienta na 48. 

Leasingová smlouva bude uzavřena k 1. 5. 2008 a nebude v ní sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ani havarijní pojištění. 

 

8.4.2   Porovnání financování pomocí leasingu a úv ěru 

Při rozhodování o způsobu financování majetku pomocí bankovního úvěru nebo 

finančního leasingu je třeba zohlednit tato důležitá kritéria: 

 

Administrativní náro čnost 

Pořízení majetku pomocí leasingu je ve srovnání s pořízením majetku pomocí 

bankovního úvěru administrativně méně náročné. Při vyřizování leasingové smlouvy je 

potřeba podstoupit obvykle mnohem méně procedur než v případě zařizování úvěru. 

K sepsání leasingové smlouvy je od podniku vyžadována většinou účetní závěrka za 

minulé roky, popř. mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. Zajištění je u leasingu 

vyžadováno obvykle pouze u majetku s velmi vysokou pořizovací cenou. 

V souvislosti s leasingem dopravních prostředků je velmi často do smlouvy 

zapracováno povinné ručení a havarijní pojištění, které leasingové společnosti nabízejí 

za podstatně výhodnějších podmínek než běžné pojišťovny. To však neplatí ve všech 

případech.  

Pořízení majetku pomocí úvěru je administrativně náročnější, což vyplývá z většího 

požadavku na zajištění úvěrů. Koupí majetku na úvěr se majetek stává okamžitě 

                                                 
23  /online/ Představení ČSOB Leasing, a. s.. Dostupné z: http://www.csobleasing.cz/spol/zakl_info.php 
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vlastnictvím kupujícího. Z tohoto důvodu banka trvá na zajištění úvěrů již od mnohem 

nižších částek než je tomu v případě leasingu. Nutnost nalézt vhodného ručitele nebo 

mít k dispozici majetek pro zřízení zástavního práva vede ke značně složitější 

administrativě. Pozice bank je navíc stále složitější i z toho důvodu, že i leasingové 

společnosti v poslední době přistupují na poskytování spotřebitelských úvěrů. 

 

Právo disponovat s majetkem 

Z hlediska práva volně disponovat s majetkem se výhody leasingu a úvěru obrací. 

V případě financování pomocí leasingu je majetek po celou dobu trvání leasingu 

majetkem leasingové společnosti. Z toho je zřejmé, že u pronajatého majetku jsou 

značně omezena nájemcova práva s majetkem volně nakládat. Nájemce tak nemá 

oprávnění bez souhlasu leasingové společnosti provádět na majetku úpravy či technické 

zhodnocení. Tato omezení v případě koupě na úvěr neplatí, práva vlastníka volně 

nakládat s daným majetkem nejsou žádným způsobem omezena. 

 

Daňové dopady 

Z daňového hlediska se v případě leasingu podle zákona o daních z příjmů za 

daňově uznatelné náklady považuje časově rozlišené nájemné, v případě úvěru úroky 

z úvěru a bankovní poplatky. Pokud podnik financuje majetek pomocí úvěru lze do 

daňově uznatelných nákladů uplatnit také odpisy. Tuto možnost nájemce v případě 

leasingu obvykle nemá. Daňové odpisování ve většině případů provádí pronajímatel 

(leasingová společnost). 

 

Finanční náročnost 

Velmi významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení 

majetku formou leasingu nebo úvěru jsou skutečné peněžní toky, které musí podnik 

vynaložit v průběhu trvání leasingové smlouvy nebo úvěru. Metody, které lze použít pro 

porovnání výhodnosti leasingového a úvěrového financování, jsem se uvedla 

v teoretické části práce. Nyní se zaměřím na praktickou aplikaci těchto metod 

v konkrétních podmínkách podniku. 
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Jak jsem již zmínila v teoretické části práce, pro posouzení ekonomické efektivnosti 

leasingu a úvěru lze použít dvě základní metody:  

 

 

� Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 

� Metoda čisté výhody leasingu 

 

Pro porovnání výhodnosti leasingového a úvěrového financování použiji první 

metodu – metodu diskontovaných výdajů na leasing a úvěr . 

 

Před samotnou aplikací vybrané metody bych se ráda zmínila o problematice 

související s daní z přidané hodnoty. 

Při srovnávání leasingového a úvěrového financování jsem vzala do úvahy 

leasingové splátky ve kterých je obsažena daň z přidané hodnoty. Společnost v případě 

finančního leasingu osobního automobilu nemá nárok na odpočet DPH. Pro účely DPH 

je finanční leasing považován za jeden ze způsobů nabytí vozidla, má tedy charakter 

dodání zboží. Jako dodání zboží se posuzuje i finanční služba 

Při financování pomocí bankovního úvěru podnik hradí celou výši daně z přidané 

hodnoty hned při pořízení osobních automobilů. Vzhledem ke skutečnosti, že i v tomto 

případě pořízení podnik nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, bude tedy 

i u tohoto způsobu pořízení DPH součástí splátek úvěru. 

  

Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr:  

 

Nejdříve kvantifikuji výdaje, které vzniknou společnosti v souvislosti s leasingem. 

Obdobným způsobem určím výdaje, jež  budou společností vynaloženy v souvislosti 

s úvěrem. Tyto kvantifikované výdaje aktualizuji s přihlédnutím k času, ve kterém byly 

vynaloženy a porovnám je. Následně vyberu tu variantu, která má nejnižší celkové 

diskontované výdaje.  
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1. Kvantifikace výdajů spojených s leasingem 

Nejprve budu kvantifikovat výdaje, které vzniknou podniku v souvislosti 

s leasingem. Tyto výdaje budou sníženy o daňovou úsporu. Daňově uznatelné náklady 

představují leasingové splátky rovnoměrně rozložené na celou dobu trvání leasingu. 

Z tohoto důvodu je třeba leasingové splátky časově rozlišit. Součet všech leasingových 

splátek činí celkem 683 708 Kč. Vzhledem k tomu, že doba trvání leasingu je 

48 měsíců, daňově uznatelná splátka za všechna pořizovaná vozidla dosahuje hodnoty 

14 219 Kč za měsíc. 

Na konci leasingového vztahu odkoupí podnik osobní automobily za prodejní cenu 

v celkové hodnotě 1 190 Kč. Časově rozlišené leasingové splátky tvoří daňově 

uznatelné náklady (DUN). Daňová úspora neboli leasingový daňový štít (LDŠ) se zjistí 

jako součin sazby daně z příjmů právnických osob24 a daňově uznatelných nákladů. 

Výdaje na leasing pak představují rozdíl mezi skutečnými leasingovými platbami 

a leasingovým daňovým štítem. 

Výdaje spojené s leasingem v jednotlivých měsících jsou vyčísleny v Příloze č. 1. 

Kvantifikace ročních výdajů spojených s leasingem je shrnuta v následující tabulce. 

 

Rok Leasing. platby  DUN LDŠ Výdaje na leasing  
2008 217 318 113 753 27 301 190 017 
2009 139 560 170 630 40 951 98 609 
2010 139 560 170 630 40 951 98 609 
2011 139 560 170 630 40 951 98 609 
2012 47 710 56 877 13 650 34 060 

Celkem 683 708 682 51825 163 804 519 904 
Tabulka č. 13: Kvantifikace výdajů spojených s leasingem 

 

Daňově uznatelné leasingové splátky za všechny osobní automobily činí celkem 

682 518 Kč. Daňová úspora dosahuje hodnoty celkem 163 804 Kč a z ní celkové výdaje 

na leasing jsou ve výši  519 904 Kč. 

 

 

 

                                                 
24 Při výpočtech předpokládám konstantní sazbu daně z příjmů právnických osob po celou dobu trvání 
leasingu ve výši 24%. 
25 Do leasingové hodnoty se nezahrnuje kupní cena obou vozidel, proto tedy není zahrnuta ani DUN 
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2. Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem 

Před samotným vyčíslením výdajů, které souvisí s bankovním úvěrem, je potřeba 

sestavit splátkový plán úvěru. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky bankovního 

úvěru, který podniku nabídla Raiffeisenbank a. s.. 

 

Podmínky bankovního úv ěru 

Druh úv ěru střednědobý 

Doba trvání úv ěru 4 roky 

Počátek úv ěru 1.5.2008 

Měna úv ěru Kč 

Výše úv ěru 591 800 

Čerpání úv ěru jednorázově 

Splácení úv ěru 
rovnoměrné měsíční platby k 

poslednímu dni měsíce 

Úroková sazba 9,5% p.a. 

Zajišt ění úv ěru nemovitost 

Poplatek za zpracování 1% z částky úvěru 

Poplatek za vedení ú čtu  200 měsíčně 
Tabulka č. 14: Podmínky bankovního úvěru 

 

Banka nabídla společnosti bankovní úvěr ve výši celkové pořizovací ceny dvou 

osobních automobilů na dobu 4 let. Úvěr by byl poskytnut od stejného data jako 

v případě leasingu. Měsíční platby je nutné hradit od počátku poskytnutí úvěru, a to 

vždy k poslednímu dni každého měsíce. V Příloze č. 2 uvádím splátkový plán úvěru 

s platbami v jednotlivých měsících.  

 

Měsíční platba je konstantní (zahrnuje úrok a úmor) a vypočítá se jako součin celkové 

dlužné částky a umořovatele. 

 

Umořovatel = i* (1+i)n/ (1+i)n – 1 

 

Kde: n je počet období, za které se počítá s platbami (n = 48), 

i je úroková míra za období (i = 0,007916667) 

 

Umořovatel = 0,025123; Měsíční platba úvěru = 14 868 Kč. 
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V následující tabulce je provedeno shrnutí splátkového plánu úvěru do ročních plateb. 

 

Rok Počáteční 
stav úv ěru 

Roční 
platba 

Roční 
úrok 

Roční 
úmor 

Konečný 
stav úv ěru 

Bankovní 
poplatky  

2008 591 800 118 944 35 187 83 757 508 043 7 718 

2009 508 043 178 416 42 445 135 971 372 072 2 400 
2010 372 072 178 416 28 950 149 466 222 607 2 400 

2011 222 607 178 416 14 116 164 300 58 307 2 400 
2012 58 307 59 472 1 165 58 307 0 800 

Celkem x 713 664 121 864 591 800 x 15 718 
Tabulka č. 15: Splátkový plán úvěru 

 

Na základě sestaveného plánu splácení úvěru lze provést kvantifikaci výdajů 

spojených s úvěrem. Do daňově uznatelných nákladů, které souvisejí s úvěrem je 

možno zahrnout úroky z úvěru, bankovní poplatky a odpisy. Daňovou úsporu tvoří 

v tomto případě úrokový a odpisový daňový štít a procentní sazba daně z příjmů 

právnických osob. Vypočte se obdobně jako leasingový daňový štít. Výdaje spojené 

s úvěrem pak představují součet všech úvěrových plateb, které jsou sníženy o daňové 

úspory.  

Pro účely odpisového daňového štítu je třeba osobní automobily zařadit podle 

zákona o dani z příjmů do skupiny 1a, tzn. doba odpisování je zákonem stanovena na 

4 roky. Podnik zvolil zrychlené odpisování těchto osobních vozidel. 

V následující tabulce jsou uvedeny kvantifikované výdaje spojené s úvěrem ve 

zkrácené formě. V Příloze č. 3 jsou pak výdaje spojené s úvěrovým financováním 

rozepsány na jednotlivé měsíce. 

 

Rok Roční 
platba 

Roční 
úrok Odpisy Bankovní 

poplatky  
Daňová 
úspora 

Výdaje na 
úvěr 

2008 118 944 35 187 147 950 7 718 45 805 73 139 
2009 178 416 42 445 221 926 2 400 64 025 114 391 
2010 178 416 28 950 147 950 2 400 43 032 135 384 
2011 178 416 14 116 73 974 2 400 21 718 156 698 
2012 59 472 1 165 0 800 472 59 002 

Celkem 713 664 121 864 591 800 15 718 175 052 538 614 
Tabulka č. 16: Kvantifikované výdaje spojené s úvěrem 
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Součet všech plateb souvisejících s úvěrem činí 713 664 Kč. Úrokový daňový štít 

dosahuje hodnoty 29 246 Kč a odpisový daňový štít je ve výši 142 032 Kč. Daňová 

úspora související s bankovními poplatky dosahuje hodnoty 3 772 Kč. Celková daňová 

úspora činí 175 052 Kč. Díky této daňové úspoře dosahují výdaje spojené s úvěrem 

hodnoty 538 614 Kč. 

 

3. Porovnání obou variant financování 

Na základě výše provedené kvantifikace výdajů spojených s leasingovým 

a úvěrovým financování lze provést porovnání obou variant financování. Výdaje 

související s leasingem i úvěrem je třeba diskontovat na současnou hodnotu. 

Pro aktualizaci výdajů na úvěr a leasing použiji úrokovou sazbu z bankovního 

úvěru. Tuto sazbu je nutné upravit o daň z příjmu právnických osob. Úroková sazba 

byla v návrhu úvěrového financování stanovena na 9,5% p. a. Z toho vyplývá, že 

měsíční úroková sazba činí 0,7917%. Po úpravě o daň z příjmu právnických osob 

dosahuje výsledná úroková sazby hodnoty 0,6017%. Takto stanovená úroková míra 

bude použita pro diskontování výdajů spojených s leasingem a úvěrem na současnou 

hodnotu. Diskontování se provádí pomocí odúročitele, který se využívá k přepočtu 

budoucích plateb na současnou hodnotu. 

 

Odúročitel = 1/(1+i)n 

 

Kde: 

n je počet období, za které se počítá s platbami 

i je úroková míra za období upravená o daň z příjmu právnických osob  

 

Současnou hodnotu výdajů na leasing a úvěr vyjádřím pomocí součinu odúročitele 

pro příslušná měsíční období a výdajů na leasing resp. úvěr v jednotlivých měsících. 

V následující tabulce uvádím vyčíslené výdaje spojené s leasingem a jejich současnou 

hodnotu a výdaje spojené s úvěrem a jejich současnou hodnotu. V Příloze č. 4 je 

uvedeno porovnání obou variant financování v rozložení na jednotlivé měsíce. 
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Rok Výdaje na 
leasing 

SH26 výdaj ů 
na leasing 

Výdaje na 
úvěr 

SH výdaj ů 
na úv ěr 

2008 190 017 188 657 73 139 72 316 
2009 98 609 90 957 114 391 107 103 
2010 98 609 84 640 135 384 117 183 
2011 98 609 78 761 156 698 125 603 
2012 34 060 25 911 59 002 44 908 

Celkem 519 904 468 926 538 613 467 114 
Tabulka č. 17: Porovnání obou variant financování 

 

Diskontované výdaje na leasing dosahují celkové hodnoty 468 926 Kč. Současná 

hodnota výdajů na úvěr činí celkem 467 114 Kč. Současná hodnota výdajů souvisejících 

leasingem je oproti současné hodnotě výdajů souvisejících s úvěrem o 1 812 Kč vyšší.  

 

Závěrečné zhodnocení: 

Při porovnání obou variant financování osobních automobilů jsem došla k závěru, 

že financování pomocí leasingu a financování pomocí bankovního úvěru při 

stanovených podmínkách, přináší pouze zanedbatelný finanční rozdíl. Leasing je 

z hlediska finanční náročnosti o 1 810 Kč dražší než úvěr. Na základě výše uvedeného 

rozdílu tedy nelze jednoznačně doporučit jednu z alternativ. 

Z hlediska časové a administrativní náročnosti je pro podnik výhodnější pořídit 

vozidla pomocí finančního leasingu. Jeho vyřízení je mnohem rychlejší a jednodušší. 

Poskytnutí bankovního úvěru je více zdlouhavý a časově náročnější proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 SH – současná hodnota 
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9  Návrhy na optimální zp ůsoby financování       

vozového parku spole čnosti  

 

Podnik investuje do nových dopravních prostředků a pořizuje nová osobní vozidla. 

Z hlediska financování je potřebné zvolit optimální variantu, která je pro podnik 

přínosná nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska časové a administrativní 

náročnosti a dalších podmínek, které souvisejí s financováním investice.  

V konkrétních podmínkách společnosti, která se zabývá poskytováním služeb 

v oblasti fyzické ostrahy objektů, pojištěnou přepravou cenin, provozem vlastního pultu 

centralizované ochrany objektů a disponuje vlastními zásahovými jednotkami jsem 

vzala do úvahy dva základní způsoby financování vozového parku. Existuje řada 

dalších možností, jak financovat pořízení vozidla, jsou jimi například spotřebitelský 

úvěr, operativní leasing, koupě za hotové apod. Za základní považuji pořízení 

automobilu prostřednictvím finančního leasingu a pomocí bankovního úvěru. 

 

 

9.1  Rozhodnutí mezi finan čním leasingem a bankovním 

úvěrem 

 

V předchozí kapitole jsem provedla podrobnou analýzu možností financování 

nákupu nových osobních vozidel Škoda Fabia Combi.  

Po definování podmínek pro financování leasingem společnost oslovila čtyři 

leasingové společnosti, které jsou členy České leasingové a finanční asociace. 

Společnosti byla zaslána pouze jedna nabídka od leasingové společnosti ČSOB Leasing 

a. s. Při výběru leasingové společnosti je však vhodné přihlížet i k tomu, aby podnik 

neměl uzavřený příliš velký objem leasingových smluv u jedné leasingové společnosti. 

Pokud tedy podnik spolupracuje s více leasingovými společnostmi minimalizuje tak 

možné riziko a následné negativní dopady v případě bankrotu leasingové společnosti. 

Ke krytí závazků bankrotující leasingové společnosti by totiž mohl být použit pronajatý 

majetek. 
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Další variantou, která je vhodná pro financování osobních automobilů, je 

financování prostřednictvím střednědobého bankovního úvěru . Tento způsob 

financování je velmi blízký financování pomocí finančního leasingu. Hlavní rozdíl 

spočívá ve vlastnictví majetku, kdy majetek pořízený pomocí úvěru se stává 

vlastnictvím společnosti v okamžiku pořízení, ale v případě leasingu se společnost stává 

vlastníkem až po uplynutí doby leasingu. 

 

V rámci výše provedené analýzy jsem z hlediska finanční náročnosti porovnala 

leasingovou nabídku s bankovním úvěrem. Abych zjistila, která alternativa financování 

je pro podnik výhodnější, použila jsem pro porovnání metodu diskontovaných výdajů 

na leasing a úvěr. Vyčíslila jsem výdaje, které společnosti vzniknou v souvislosti 

s leasingem a úvěrem. Na základě aplikace této metody jsem došla k závěru, že 

financování pomocí leasingu je pro společnost o 1 812 Kč dražší. Tento rozdíl však 

není nijak markantní  a nelze z výše uvedeného výsledku jednoznačně doporučit  

financování úvěrem či finančním leasingem. 

  

Při rozhodování mezi úvěrem a finanční leasingem je nutné zohlednit i další 

kritéria pro posouzení obou alternativ financování jako jsou administrativní náročnost, 

časová náročnost, právo disponovat s majetkem, daňové dopady atp.  

 

Z hlediska časové a administrativní náročnosti představuje vyřízení a schválení 

bankovního úvěru složitější proces. Banka po klientovi požaduje předložení mnoha 

písemných podkladů a také vyžaduje zajištění úvěru - nejčastěji nemovitostí. Pořízení 

osobních automobilů pomocí bankovního úvěru je poměrně náročné. Naproti tomu 

vyřízení leasingu a uzavření leasingové smlouvy je poměrně rychlé a jednoduché. 

Přibližně do jednoho týdne od uzavření leasingové smlouvy jsou vozidla předána 

společnosti a mohou být využívána pro její podnikatelskou činnost. Z hlediska časové 

a administrativní náročnosti je pro společnost výhodnější financovat nákup osobních 

automobilů prostřednictvím leasingu.  
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Právo volně disponovat s majetkem je v případě finančního leasingu velmi 

omezeno, neboť po celou dobu trvání pronájmu zůstávají osobní automobily ve 

vlastnictví leasingové společnosti. Na nájemce je tak přenášena různá odpovědnost 

(údržba, opravy) i nebezpečí a rizika vztahující se jak k předmětu leasingu, tak k jeho 

užívání. V případě financování nákupu osobního automobilu prostřednictvím 

bankovního úvěru se podnik stává vlastníkem vozidla okamžikem jejich převzetí. 

Z pohledu práva volně disponovat s majetkem je pořízení vozidel na leasing méně 

výhodné. Toto kritérium je pro společnost velmi důležité a proto bych doporučila 

financování prostřednictvím úvěru. 

  

Z hlediska daňového jsou podle zákona o daních z příjmů daňově uznatelnými 

náklady v případě leasingu časově rozlišené leasingové splátky. V případě úvěru úroky 

z úvěru, bankovní poplatky z úvěru a daňové odpisy. Prostřednictvím těchto nákladů 

může podnik snižovat svůj daňový základ a docílit tak daňové úspory.  

 

Financování pomocí leasingu a úvěru jsem zhodnotila pomocí několika hlavních 

kritérií a došla jsem k závěru, že financování nákupu osobních vozidel 

prostřednictvím úvěru  oproti financování prostřednictvím finančního leasingu by 

v tomto případě bylo pro společnost výhodnější.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost dlouhodobě nevykazuje stabilní hodnoty 

v oblasti likvidity, doporučila bych jí, aby pořídila osobní automobily pomocí 

bankovního úvěru. Při jeho výběru by podnik měl vybrat takový úvěr, jež má 

v podmínkách stanoveno, že může být splacen před dobou splatnosti na kterou byl 

sjednán. Jestliže by se likvidita podniku v průběhu splácení úvěru stabilizovala na 

doporučených či vyšších hodnotách, byl by podnik schopen splatit úvěr předčasně. To 

by mělo za následek snížení jeho zadluženosti. Výhodou tohoto způsobu pořízení je, že 

společnost nemusí okamžitě vynaložit prostředky na investici jako je tomu u pořízení 

v hotovosti.  
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9.2  Operativní leasing 

Jednou z dalších možností pořizování osobních automobilů je operativní leasing. 

V současné době jej začíná využívat stále více společností. Přináší jim totiž finanční 

úspory. Charakteristiku operativního leasingu jsem provedla v teoretické části práce. 

 

Společnost provozuje vozový park, který čítá 20 silničních motorových vozidel. Většina 

z nich musí být zaměstnancům k dispozici téměř nepřetržitě. Společnost by v případě 

financování operativním leasingem vynaložila neúměrně větší množství prostředků za 

pronájem potřebných automobilů, než je tomu při provozování a správě vlastního 

vozového parku. Pokud by ale společnost náhle potřebovala speciální vozidlo na 

krátkou dobu (např. čtvrtletí), bylo by určitě vhodnější si ho pronajmout, než pořizovat. 

Z důvodu velkého počtu používaných vozidel a jejich dlouhodobé potřebě nepovažuji 

tuto alternativu financování vozidel za vhodnou. 

 

 

9.3  Hotovost  

Základním předpokladem nákupu vozidel v hotovosti je, že společnost má 

k dispozici dostatek volných finančních prostředků. Pokud společnost má tyto 

prostředky k dispozici, nemusí být koupě za hotové nejvýhodnější variantou 

financování nových vozidel. Je tedy nezbytné, aby podnik zvážil jednotlivé alternativy 

financování. 

Za jednoznačnou výhodu při financování pořízení osobních automobilů za hotové 

považuji zaplacení nejnižší pořizovací ceny za vozidlo. Tzn. že podnik nehradí zisk a 

náklady leasingové společnosti, ani nehradí úroky z úvěru a bankovní poplatky bance. 

Nevýhodou je pro společnost vysoký jednorázový výdaj hotovosti v okamžiku pořízení. 

Tento výdaj by se negativně projevil v jejím cash flow. Do daňově uznatelných nákladů 

zahrne společnost daňové odpisy vozidel za tento rok. 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik má vytvořeny kapitálové rezervy, by tento 

způsob pořízení vozidel mohla společnost využít. Podnik může vozidla takovýmto 

způsobem pořídit pouze za podmínky, že by v budoucím vývoji nepředpokládal nutnost 

velkého výdaje finančních prostředků.  
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10  Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou financování vozového 

parku společnosti, která poskytuje služby v oblasti fyzické ostrahy objektů, pojištěné 

přepravy cenin, provozu vlastního pultu centralizované ochrany objektů a disponuje 

vlastními zásahovými jednotkami. Každá takto zaměřená společnost se snaží vybudovat 

vozový park, který vyhovuje jejím potřebám a charakteru poskytovaných služeb. 

S kvalitním a dostatečně rozsáhlým vozovým parkem může společnost poskytovat 

služby na vysoké úrovni a tím uspokojovat přání svých zákazníků. Při rozhodování 

o investici do nových dopravních prostředků je třeba zvážit, která forma financování je 

pro podnik nejvýhodnější. 

Bakalářskou práci jsem zpracovala pro společnost ABC s. r. o., která vznikla v roce 

1990 jako fyzická osoba a v roce 1993 se transformovala ve společnost s ručením 

omezeným. Tato společnost sídlí v Jihlavě a specializuje se na oblast komerční 

bezpečnosti, požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto i jiných systémů 

na pulty centralizované ochrany nebo jiná koncová zařízení. Společnost ABC s. r. o. 

investuje do nových dopravních prostředků podle potřeby a postupně tak obnovuje svůj 

vozový park, který nyní tvoří 20 vozidel různých typů. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat různé možnosti financování 

vozového parku společnosti a navrhnout optimální způsoby financování. Zaměřila jsem 

se na financování osobních automobilů, protože především tato vozidla jsou společností 

využívána k zajištění předmětu činnosti. V současné době podnik využívá dvě výše 

uvedené alternativy financování vozidel, kterými jsou pořízení za hotové či finanční 

leasing. Nabídku leasingové společnosti jsem porovnala s nabídkou bankovního úvěru. 

Pro porovnání leasingového a úvěrového financování jsem použila metodu 

diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Na základě aplikace této metody jsem došla 

k závěru, že ani jedna z těchto alternativ financování nepřináší podniku významné 

finanční úspory. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně doporučit ani jednu z těchto 

variant. 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem jsem zohlednila i další hlediska jako je 

administrativní a časová náročnost, daňové dopady a právo disponovat s majetkem. Na 

závěr práce jsem shrnula výhody i nevýhody obou forem financování vozového parku 

a uvedla jsem i další možné varianty financování. Vzhledem ke stávajícím podmínkám 
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ve společnosti jsem doporučila financovat nákup osobních automobilů pomocí 

střednědobého bankovního úvěru s možností ho předčasně splatit.  
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Příloha č. 1: Kvantifikace výdajů spojených s leasingem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  DUN LDŠ Leasing. 
platby 

Výdaje na 
leasing 

1.5.2008 14 219 3 413 135 908 132 495 
1.6.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.7.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.8.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.9.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.10.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.11.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.12.2008 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.1.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.2.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.3.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.4.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.5.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.6.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.7.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.8.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.9.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.10.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.11.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.12.2009 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.1.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.2.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.3.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.4.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.5.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.6.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.7.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.8.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.9.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.10.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.11.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.12.2010 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.1.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.2.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.3.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.4.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.5.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.6.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.7.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.8.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.9.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.10.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.11.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.12.2011 14 219 3 413 11 630 8 217 

1.1.2012 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.2.2012 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.3.2012 14 219 3 413 11 630 8 217 
1.4.2012 14 219 3 413 11 630 8 217 

Celkem 682 518 163 804 683 708 519 904 



 

 

Příloha č. 2: Splátkový plán úvěru  

Datum Počáteční 
stav úv ěru 

Měsíční 
platba 

Měsíční 
úrok 

Měsíční 
úmor 

Konečný  
stav úv ěru 

Bankovní 
poplatky 

1.5.2008 591 800 0 0 0 591 800 6 118 
31.5.2008 591 800 14 868 4 685 10 183 581 617 200 
30.6.2008 581 617 14 868 4 604 10 264 571 354 200 
31.7.2008 571 354 14 868 4 523 10 345 561 009 200 
31.8.2008 561 009 14 868 4 441 10 427 550 582 200 
30.9.2008 550 582 14 868 4 359 10 509 540 073 200 

31.10.2008 540 073 14 868 4 276 10 592 529 481 200 
30.11.2008 529 481 14 868 4 192 10 676 518 804 200 
31.12.2008 518 804 14 868 4 107 10 761 508 043 200 
31.1.2009 508 043 14 868 4 022 10 846 497 197 200 
28.2.2009 497 197 14 868 3 936 10 932 486 266 200 
31.3.2009 486 266 14 868 3 850 11 018 475 247 200 
30.4.2009 475 247 14 868 3 762 11 106 464 142 200 
31.5.2009 464 142 14 868 3 674 11 194 452 948 200 
30.6.2009 452 948 14 868 3 586 11 282 441 666 200 
31.7.2009 441 666 14 868 3 497 11 371 430 294 200 
31.8.2009 430 294 14 868 3 406 11 461 418 833 200 
30.9.2009 418 833 14 868 3 316 11 552 407 281 200 

31.10.2009 407 281 14 868 3 224 11 644 395 637 200 
30.11.2009 395 637 14 868 3 132 11 736 383 901 200 
31.12.2009 383 901 14 868 3 039 11 829 372 072 200 
31.1.2010 372 072 14 868 2 946 11 922 360 150 200 
28.2.2010 360 150 14 868 2 851 12 017 348 133 200 
31.3.2010 348 133 14 868 2 756 12 112 336 021 200 
30.4.2010 336 021 14 868 2 660 12 208 323 813 200 
31.5.2010 323 813 14 868 2 564 12 304 311 509 200 
30.6.2010 311 509 14 868 2 466 12 402 299 107 200 
31.7.2010 299 107 14 868 2 368 12 500 286 607 200 
31.8.2010 286 607 14 868 2 269 12 599 274 008 200 
30.9.2010 274 008 14 868 2 169 12 699 261 309 200 

31.10.2010 261 309 14 868 2 069 12 799 248 510 200 
30.11.2010 248 510 14 868 1 967 12 901 235 609 200 
31.12.2010 235 609 14 868 1 865 13 003 222 607 200 
31.1.2011 222 607 14 868 1 762 13 106 209 501 200 
28.2.2011 209 501 14 868 1 659 13 209 196 291 200 
31.3.2011 196 291 14 868 1 554 13 314 182 977 200 
30.4.2011 182 977 14 868 1 449 13 419 169 558 200 
31.5.2011 169 558 14 868 1 342 13 526 156 032 200 
30.6.2011 156 032 14 868 1 235 13 633 142 400 200 
31.7.2011 142 400 14 868 1 127 13 741 128 659 200 
31.8.2011 128 659 14 868 1 019 13 849 114 810 200 
30.9.2011 114 810 14 868 909 13 959 100 850 200 

31.10.2011 100 850 14 868 798 14 070 86 781 200 
30.11.2011 86 781 14 868 687 14 181 72 600 200 
31.12.2011 72 600 14 868 575 14 293 58 307 200 
31.1.2012 58 307 14 868 462 14 406 43 900 200 
29.2.2012 43 900 14 868 348 14 520 29 380 200 
31.3.2012 29 380 14 868 233 14 635 14 744 200 
30.4.2012 14 744 14 868 123 14 744 0 200 
Celkem x 713 664 121 864 591 800 x 15 718 



 

 

Příloha č. 3: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrovým financováním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Měsíční 
platba 

Měsíční 
úrok Odpisy Bankovní 

poplatky  
Daňová 
úspora 

Výdaje 
na úv ěr 

1.5.2008 0 0 0 6 118 1 468 -  1 468 
31.5.2008 14 868 4 685 0 200 1 172 13 696 
30.6.2008 14 868 4 604 0 200 1 153 13 715 
31.7.2008 14 868 4 523 0 200 1 134 13 734 
31.8.2008 14 868 4 441 0 200 1 114 13 754 
30.9.2008 14 868 4 359 0 200 1 094 13 774 

31.10.2008 14 868 4 276 0 200 1 074 13 794 
30.11.2008 14 868 4 192 0 200 1 054 13 814 
31.12.2008 14 868 4 107 147 950 200 36 542 - 21 674 
31.1.2009 14 868 4 022 0 200 1 013 13 855 
28.2.2009 14 868 3 936 0 200 993 13 875 
31.3.2009 14 868 3 850 0 200 972 13 896 
30.4.2009 14 868 3 762 0 200 951 13 917 
31.5.2009 14 868 3 674 0 200 930 13 938 
30.6.2009 14 868 3 586 0 200 909 13 959 
31.7.2009 14 868 3 497 0 200 887 13 981 
31.8.2009 14 868 3 406 0 200 865 14 003 
30.9.2009 14 868 3 316 0 200 844 14 024 

31.10.2009 14 868 3 224 0 200 822 14 046 
30.11.2009 14 868 3 132 0 200 800 14 068 
31.12.2009 14 868 3 039 221 926 200 54 040 - 39 172 
31.1.2010 14 868 2 946 0 200 755 14 113 
28.2.2010 14 868 2 851 0 200 732 14 136 
31.3.2010 14 868 2 756 0 200 709 14 159 
30.4.2010 14 868 2 660 0 200 686 14 182 
31.5.2010 14 868 2 564 0 200 663 14 205 
30.6.2010 14 868 2 466 0 200 640 14 228 
31.7.2010 14 868 2 368 0 200 616 14 252 
31.8.2010 14 868 2 269 0 200 593 14 275 
30.9.2010 14 868 2 169 0 200 569 14 299 

31.10.2010 14 868 2 069 0 200 545 14 323 
30.11.2010 14 868 1 967 0 200 520 14 348 
31.12.2010 14 868 1 865 147 950 200 36 004 - 21 136 
31.1.2011 14 868 1 762 0 200 471 14 397 
28.2.2011 14 868 1 659 0 200 446 14 422 
31.3.2011 14 868 1 554 0 200 421 14 447 
30.4.2011 14 868 1 449 0 200 396 14 472 
31.5.2011 14 868 1 342 0 200 370 14 498 
30.6.2011 14 868 1 235 0 200 344 14 524 
31.7.2011 14 868 1 127 0 200 318 14 550 
31.8.2011 14 868 1 019 0 200 293 14 575 
30.9.2011 14 868 909 0 200 266 14 602 

31.10.2011 14 868 798 0 200 240 14 628 
30.11.2011 14 868 687 0 200 213 14 655 
31.12.2011 14 868 575 73 974 200 17 940 -  3 072 
31.1.2012 14 868 462 0 200 159 14 709 
29.2.2012 14 868 348 0 200 132 14 736 
31.3.2012 14 868 233 0 200 104 14 764 
30.4.2012 14 868 117 0 200 76 14 792 
Celkem 713 664 121857 591 800 15 718 175 050 538 61 4 



 

 

Příloha č. 4: Porovnání leasingového a úvěrového financování 

Datum Odúro čitel Výdaje na 
leasing 

SH výdaj ů 
na leasing 

Výdaje na 
úvěr 

SH výdaj ů 
na úv ěr 

1.5.2008 1,00000 132 495 132 495 12 227 12 227 
1.6.2008 0,99402 8 217 8 168 13 715 13 633 
1.7.2008 0,98807 8 217 8 119 13 734 13 571 
1.8.2008 0,98216 8 217 8 071 13 754 13 509 
1.9.2008 0,97629 8 217 8 023 13 774 13 447 

1.10.2008 0,97045 8 217 7 975 13 794 13 386 
1.11.2008 0,96465 8 217 7 927 13 814 13 326 
1.12.2008 0,95888 8 217 7 879 - 21 674 - 20 782 

1.1.2009 0,95314 8 217 7 832 13 855 13 206 
1.2.2009 0,94744 8 217 7 786 13 875 13 146 
1.3.2009 0,94177 8 217 7 739 13 896 13 087 
1.4.2009 0,93614 8 217 7 693 13 917 13 028 
1.5.2009 0,93054 8 217 7 647 13 938 12 970 
1.6.2009 0,92498 8 217 7 601 13 959 12 912 
1.7.2009 0,91944 8 217 7 555 13 981 12 854 
1.8.2009 0,91395 8 217 7 510 14 003 12 798 
1.9.2009 0,90848 8 217 7 465 14 024 12 741 

1.10.2009 0,90305 8 217 7 421 14 046 12 684 
1.11.2009 0,89764 8 217 7 376 14 068 12 628 
1.12.2009 0,89228 8 217 7 332 - 39 172 - 34 952 

1.1.2010 0,88694 8 217 7 288 14 113 12 517 
1.2.2010 0,88163 8 217 7 245 14 136 12 463 
1.3.2010 0,87636 8 217 7 201 14 159 12 408 
1.4.2010 0,87112 8 217 7 158 14 182 12 354 
1.5.2010 0,86591 8 217 7 116 14 205 12 300 
1.6.2010 0,86073 8 217 7 073 14 228 12 247 
1.7.2010 0,85558 8 217 7 031 14 252 12 193 
1.8.2010 0,85046 8 217 6 989 14 275 12 141 
1.9.2010 0,84538 8 217 6 947 14 299 12 088 

1.10.2010 0,84032 8 217 6 905 14 323 12 036 
1.11.2010 0,83530 8 217 6 864 14 348 11 985 
1.12.2010 0,83030 8 217 6 823 - 21 136 - 17 549 

1.1.2011 0,82533 8 217 6 782 14 397 11 882 
1.2.2011. 0,82040 8 217 6 742 14 422 11 832 
1.3.2011 0,81549 8 217 6 701 14 447 11 781 
1.4.2011 0,81061 8 217 6 661 14 472 11 731 
1.5.2011 0,80577 8 217 6 621 14 498 11 682 
1.6.2011 0,80095 8 217 6 582 14 524 11 633 
1.7.2011 0,79616 8 217 6 542 14 550 11 584 
1.8.2011 0,79139 8 217 6 503 14 575 11 535 
1.9.2011 0,78666 8 217 6 464 14 602 11 487 

1.10.2011 0,78196 8 217 6 426 14 628 11 439 
1.11.2011 0,77728 8 217 6 387 14 655 11 391 
1.12.2011 0,77263 8 217 6 349 -  3 072 -  2 373 

1.1.2012 0,76801 8 217 6 311 14 709 11 297 
1.2.2012 0,76341 8 217 6 273 14 736 11 250 
1.3.2012 0,75885 8 217 6 236 14 764 11 204 
1.42012 0,75431 8 217 6 198 14 792 11 158 

30.4.2012 0,74980 1 190 892 0 0 
Celkem x 519 904 468 926 538 614 467 114 



 

 

Příloha č. 5: Vzorce pro výpočty poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability  

Použité vzorce: 

• ROI = EBIT/ celkový kapitál 

• ROA = HV po zdanění / celková aktiva 

• ROE = HV po zdanění / vlastní kapitál 

• ROS = HV po zdanění / tržby 

Rozdílové ukazatele 

Použité vzorce: 

• Čistý peněžní majetek = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé 

závazky 

 

Ukazatele aktivity 

Použité vzorce: 

• Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 

• Doba obratu zásob = průměrná zásoba / denní tržby 

• Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / denní tržby 

• Doba obratu závazků = krátkodobé závazky / denní tržby 

 

Ukazatele zadluženosti 

Použité vzorce: 

• Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 

• Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

• Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Ukazatele likvidity 

Použité vzorce: 

 

• Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 



 

 

• Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé 

závazky 

• Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžitě splatné 

závazky 

 

 

Analýza soustav ukazatelů 

Altmanův index (Z-SCORE) 

Vypočte se z rovnice:  

 

54321 998,042,0107,3847,0717,0 xxxxxZ ++++=  

 

Kde: 

x1 = ČPK / aktiva celkem 

x2 =  VH minulých let / aktiva celkem 

x3 = EBIT / aktiva celkem 

x4 = základní kapitál / cizí zdroje 

x5 = tržby / aktiva celkem 

 

Index  IN 01 

Vypočte se z rovnice:  

 

54321 09,021,092,304,013,001 aaaaaIN ++++=  

Kde: 

 

a1 = celk. aktiva / cizí zdroje 

a2 = EBIT /nákladové úroky 

a3= EBIT / celková aktiva 

a4 = výnosy / celková aktiva 

a5 = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky + krátkodobé  úvěry 

 



 

 

Příloha č. 6: Rozvaha společnosti ABC s. r. o. ve zjednodušeném rozsahu 
 

AKTIVA  Číslo 
řádku 2003 2004 2005 

AKTIVA CELKEM 001 44 083 39 079 45 068 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

 
002 

 
0 

 
0 0 

Dlouhodobý majetek 003 24 179 21 095 23 663 
Dlouhodobý nehmotný majetek 004 450 480 582 
Dlouhodobý hmotný majetek 005 23 729 20 615 23 081 
Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 
Oběžná aktiva 007 19 844 17 891 21 353 
Zásoby 008 2 121 1 381 1 085 
Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 010 11 004 12 052 17 237 
Krátkodobý finanční majetek 011 3 719 4 458 3 031 
Časové rozlišení 012 60 93 52 

PASIVA   2003 2004 2005 

PASIVA CELKEM 013 29 400 24 622 28 872 
Vlastní kapitál 014 10 637 10 756 16 648 
Základní kapitál 015 1 600 1 600 1 600 
Kapitálové fondy 016 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

 
017 4 255 4 255 4 255 

Výsledek hospodaření minulých let 018 -3 143 4 782 4 901 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období +/- 

 
019 7 925 119 5 892 

Cizí zdroje 020 16 585 13 866 12 126 
Rezervy 021 10 231 9 600 3 700 
Dlouhodobé závazky 022 0 0 0 
Krátkodobé závazky 023 3 354 4 266 8 426 
Bankovní úvěry a výpomoci 024 0 0 0 
Časové rozlišení 025 2 178 0 98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Výkaz zisku a ztráty společnosti ABC s. r. o. ve zjednodušeném                                   
rozsahu 

Označení Text Číslo 
řádku 2003 2004 2005 

I. Tržby za prodej zboží 001    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002    

+ Obchodní marže 003    

II. Výkony 004 51 817 49 685 51 266 

B. Výkonová spotřeba 005 23 222 21 772 19 681 

+ Přidaná hodnota 006 28 595 27 913 31 585 

C. Osobní náklady 007 21 465 23 951 26 521 

D. Daně 008 37 68 71 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 009 4 713 3 769 2 310 

III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 010 806 107 196 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 011 620 77 36 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 012 -  5 912 -    631 -  5 706 

IV. Ostatní provozní výnosy 013 265 20  

H. Ostatní provozní náklady 014 136 162 209 

V. Převod provozních výnosů 015    

I. Převod provozních nákladů 016    

* Provozní výsledek hospodaření 017 8 607 644 8 340 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 018    

J. Prodané cenné papíry a podíly 019    

VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 020    

VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 021    

K. Náklady z finančního majetku 022    

IX. 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 023    

L. 

Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 024    

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 025    

X. Výnosové úroky 026 25 12 19 

N. Nákladové úroky 027 37 39  

XI. Ostatní finanční výnosy 028 36 196 45 

O. Ostatní finanční náklady 029 553 615 611 

XII. Převod finančních výnosů 030    

P. Převod finančních nákladů 031    

* Finanční výsledek hospodaření 032 -    529 -    446 -    547 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 033 216 108 1 963 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 034 7 862 90 5 830 

XIII. Mimořádné výnosy 035 124 29 62 

R. Mimořádné náklady 036 61   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 037    



 

 

* Mimořádný výsledek hospodaření 038 63 29 62 

T. 

Převod podílů na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 039    

*** 

Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 040 7 925 119 5 892 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 041 8 141 227 7 855 

 


