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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. 

V teoretické části představí následující definice ekonomických pojmů jako dlouhodobý 

majetek, odpisy, jednotlivé varianty financování a finanční analýzu. V praktické části 

se zaměří na konkrétní společnost, která zamýšlí o koupi nového užitkového vozu, 

zhodnotí její finanční zdraví a posoudí nabídky úvěrů a leasingu od bankovních 

a leasingových společností. Závěrem vyhodnotí nejvhodnější variantu financování. 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focused on options of financing fixed assets acquisition. 

In the theoretical part it is presented following definition of economic background 

as fixed assets, depreciations, options of financing and financial analysis. The practical 

part is focused on the particular company, which intends to purchase a new utility 

vehicle, evaluation its financial health and considering the loan offering and leasing 

of banking and leasing companies. Finnaly, there is evaluated the most appropriate 

option of financing. 

Klíčová slova 

Financování, pořízení, dlouhodobý majetek, vlastní zdroje, úvěr, leasing, finanční 

analýza 

Key words 
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ÚVOD  

Téma Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku jsem si vybrala 

proto, že problematika jak dlouhodobého majetku, tak i financování jeho pořízení 

mě velice zajímá a baví. 

Dlouhodobý majetek je důležitou a nepostradatelnou složkou každé společnosti. 

Před pořízením jakéhokoliv finančně náročného majetku je důležité zvážit, kde na něho 

vzít finanční prostředky, aby to pro společnost bylo co nejefektivnější. Společnost může 

vybírat například ze svých vlastních peněžních prostředků, ale ne každá těmito 

prostředky disponuje. Dále se zde objevuje možnost financování formou bankovního 

úvěru, v dnešní době existuje opravdu široká škála nabídek bankovních institucí. 

A do třetice se nabízí přenechání dlouhodobého majetku prostřednictvím leasingu. 

V této práci jde o konkrétní společnost - SPORT LINE servis, s. r. o., která 

má v plánu pořizovat konkrétní dlouhodobý majetek - užitkový vůz Ford Transit. Práce 

napomůže při jejím rozhodování ze strany financování pořízení užitkového vozu. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvhodnější variantu financování pořízení 

užitkového vozu Ford Transit pro společnost SPORT LINE servis, s. r. o. 

a toto rozhodnutí zdůvodnit. 

V teoretické části bude použita metoda literární rešerše, jedná se o vyhledávání 

informací o určité problematice v současné literatuře. V praktické části bude aplikována 

metoda srovnávání, z hlediska časového na srovnávání účetních výkazů mezi roky 

2010 - 2014 a dále budou srovnávány jednotlivé varianty financování. Další metodou, 

která bude využita, je analýza, bude analyzováno finanční zdraví společnosti 

a jednotlivé nabídky úvěrů a leasingu. 

V teoretické části bakalářské práce bude vysvětleno, co představuje dlouhodobý 

majetek a také jeho členění na hmotný, nehmotný a finanční majetek. Poté bude 

popsáno, kterými způsoby lze majetek pořídit. Důležitým bodem, který bude zmíněn, 

jsou odpisy dlouhodobého majetku, protože právě jimi se náklady rozdělí 

do jednotlivých období, po které bude společnost majetek vlastnit. V další části budou 

interpretovány jednotlivé varianty financování - vlastní zdroje, bankovní úvěr a leasing, 

jejich porovnání a také pozitiva a negativa jednotlivých variant. Vzhledem k tomu, 

že v praktické části bude zkoumáno finanční zdraví konkrétní společnosti, je důležité 

vysvětlit po teoretické stránce zhodnocení finanční situace podniku. 

Praktická část bude zaměřena na konkrétní účetní jednotku, kterou představuje 

pro tyto účely společnost SPORT LINE servis, s.r.o., bude popsán předmět podnikání 

a základní informace. Dále představí, o jaký dlouhodobý majetek, který má společnost 

v plánu pořizovat, jde a jeho finanční ohodnocení. Jedná se o užitkový vůz Ford Transit. 

Poté budou porovnány výkazy a vypočítány vybrané ukazatele v letech 2010 - 2014, 

ze kterých bude zjištěna finanční situace společnosti. Následuje odvození, zda bude 

vhodné použít pro koupi nového automobilu vlastní zdroje nebo využít úvěr či leasing. 

Budou představeny vybrané bankovní instituce a leasingové společnosti a jejich 

jednotlivé nabídky. V závěrečné části budou tyto nabídky porovnány a nakonec bude 

vybrána a odůvodněna nejvhodnější varianta financování pořízení tohoto užitkového 

vozu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Dlouhodobý majetek 

Účetnictví pohlíží na majetek ze dvou hledisek. Na jedné straně jsou seřazeny 

aktiva - majetek, který podnik vlastní a na druhé straně jsou evidovány pasiva - zdroje, 

z kterých byl majetek pořízen. Celkově jsou tyto informace vedeny ve výkazu, kterému 

se říká rozvaha (Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §3). 

Dlouhodobý majetek spadá v rozvaze na stranu aktiv a eviduje se v účtové třídě 

0 - Dlouhodobý majetek. Pro podnik by měl tvořit budoucí ekonomický prospěch, tedy 

užitek a měl by být plně pod kontrolou podniku. Majetek se musí dát spolehlivě ocenit 

a také vyjádřit v peněžních jednotkách (Skálová, 2013). 

Mezi charakteristické rysy patří, že je určen k užívání v podniku a ne k prodeji. 

Dále se vyznačuje svou dlouhodobostí, což znamená, že podnik tento majetek vlastní 

déle než jeden rok. Člení se na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek 

(Valouch, 2012). 

1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do hmotného majetku patří pozemky, stavby (včetně budov, bytů a nebytových 

prostor, otvírek nových lomů, pískoven a hlinišť, technických rekultivací), samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy 

a keře, trvalý porost vinic a chmelnic), dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý 

hmotný majetek (ložiska nevyhrazeného nerostu, umělecká díla, sbírky, movité kulturní 

památky) a technické zhodnocení hmotného majetku (Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §7). 

Skupina samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou majetek 

odepisovaný, který bude podnik vlastnit déle než jeden rok a jehož minimální výši 

ocenění si společnost určí sama. Pokud majetek nesplňuje tyto podmínky, tak se zařadí 

do drobného majetku. Součástí samostatných movitých věcí je jeho příslušenství, které 

tvoří s hlavní věcí jeden celek (Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §7). 

Technickým zhodnocením mohou být zásahy do užívaného majetku, které 

zapříčiní změnu účelu nebo parametrů majetku, dále výdaje na dokončené nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, dále rekonstrukce a modernizace s výší ocenění přesahující 
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limit stanovený účetní jednotkou shodný jak pro technické zhodnocení, tak pro samotný 

majetek (Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §47). 

Dlouhodobý majetek lze dělit na odepisovaný a neodepisovaný. Odepisovaný 

majetek je ten, který se opotřebovává a tím se snižuje jeho hodnota, například 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, budovy, domy a stavby. Účtuje 

se o něm v účtové skupině 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný a podle 

jednotlivého majetku je skupina rozdělena na syntetické účty. Pozemky a umělecká díla 

patří do majetku neodepisovaného, o kterém se účtuje v účtové skupině 03 - 

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný, zde jsou také syntetické účty rozděleny 

podle majetku (Skálová, 2013; Vyhláška č. 500/2002 Sb. - § 56, příloha č. 4). 

Další členění je na movitý a nemovitý majetek. Movité věci se dají přemisťovat 

a můžou se zde zařadit například stroje nebo dopravní prostředky. Nemovité věci jsou 

pevně spojeny se zemí a představují je například domy, stavby a pozemky (Synek 

a kol., 2011). 

1.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do nehmotného majetku patří zřizovací výdaje (výdaje vynaložené na založení 

společnosti do jejího vzniku), nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva (výsledky duševní tvůrčí činnosti), goodwill (kladný nebo záporný 

rozdíl mezi oceněním společnosti a jejím majetkem sníženým o závazky), povolenky 

na emise, preferenční limity a technické zhodnocení nehmotného majetku. Vyznačuje 

se dobou použitelnosti delší než jeden rok. Minimální výši ocenění majetku 

i technického zhodnocení si určí společnost sama. Nehmotný majetek se odepisuje. 

Účtuje se o něm v účtové skupině 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, kde je majetek 

rozdělen na jednotlivé syntetické účty (Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §6, §47). 

1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Jako finanční majetek se evidují dlouhodobé cenné papíry a podíly (také 

dluhopisy a směnky), půjčky a úvěry poskytnuté podnikem jinému podniku se splatností 

delší než jeden rok a jiný dlouhodobý finanční majetek, který představují například 

drahé kovy a kameny. Účtuje se o něm ve skupině 06 - Dlouhodobý finanční majetek 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §8). 
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1.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se dá pořídit vícero způsoby - nákupem v hotovosti 

nebo na fakturu, vlastní činností, bezúplatným nabytím, vkladem do společnosti 

a podobně. Vzhledem k tomu, že je praktická část zaměřena na nákup užitkového vozu, 

je zde zmíněn jen hmotný majetek. Koupit majetek za peněžní hotovost může účetní 

jednotka přímo v prodejně, kde jí prodejce, v případě plátce DPH, vystaví daňový 

doklad. Účetní vystaví výdajový pokladní doklad, zaúčtuje tento nákup, poté zařazení 

majetku do užívání na základě protokolu o zařazení do užívání a vystaví inventární 

kartu majetku. Pro platby v hotovosti je ale dán limit 270 000 Kč, který nelze 

přesáhnout. Pokud nákup překročí tuto částku, musí se zaplatit bezhotovostně (Prudký, 

Lošťák, 2011; Zákon č. 261/2014 Sb. - Čl. III; ČÚS č. 013). 

V případě pořízení na fakturu nakoupí účetní jednotka majetek u dodavatele 

a ten jí vystaví na tento nákup fakturu, která se musí do určitého dne splatnosti uhradit. 

Účetní opět vše zaúčtuje. U pořízení majetku ve vlastní režii musí účetní jednotka zjistit 

náklady vynaložené na tento vyrobený majetek. Účetní proúčtuje majetek zhotovený 

vlastní činností a uvedení do užívání, dále také vystaví inventární kartu majetku. 

Účtování je uvedeno v tabulce (Prudký, Lošťák, 2011). 
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Tabulka č.  1: Účtování pořízení a zařazení dlouhodobého hmotného majetku (Zdroj: vlastní zpracování; 
ČÚS č. 013) 

Účetní operace Doklad Strana Má dáti Strana Dal 

Nákup majetku v hotovosti VPD 042 211 

DPH VPD 343 211 

Zařazení majetku do užívání ID 
02x, 03x 

- příslušný účet majetku 
042 

Nákup majetku na fakturu FAP 042 321 

DPH FAP 343 321 

Úhrada faktury VBÚ 321 221 

Zařazení majetku do užívání ID 
02x, 03x 

- příslušný účet majetku 
042 

Aktivace majetku ID 042 624 

Zařazení majetku do užívání ID 
02x, 03x 

- příslušný účet majetku 
042 

Darování majetku ID 042 413 

Zařazení majetku do užívání ID 
02x, 03x 

- příslušný účet majetku 
042 

Vklad majetku do společnosti ID 
02x, 03x 

- příslušný účet majetku 
411 

 

1.2.1 Oceňování dlouhodobého majetku 

Majetek se účetní jednotkou oceňuje k okamžiku provedení účetního případu 

a ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, kdy se sestavuje účetní závěrka. 

Majetek, který je vyjádřený v cizí měně, se přepočte na tuzemskou měnu vyhlášeným 

kurzem České národní banky. K ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku se aplikují tyto ceny - pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční 

pořizovací cena (Zákon č. 563/1991 Sb. - §24, §25). 

Pořizovací cenou se oceňuje majetek při pořízení za úplatu a je to součet ceny, 

za kterou byl majetek pořízen a nákladů spojených s pořízením majetku. Tyto náklady 

představují odměny za poradenské služby a zprostředkování, clo, dopravu, montáž, 

licence a podobně, naopak to nejsou opravy a údržba, nájemné, kurzové rozdíly, 

smluvní pokuty, úroky z prodlení a dále. Vlastními náklady se oceňuje při pořízení 

vlastní činností, je to součet přímých nákladů, které jsou vynaloženy na výrobu 

a nepřímých nákladů spojených s výrobou. Reprodukční pořizovací cena se používá 
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u pořízení bezúplatně, tedy darem a je to cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v okamžiku účtování. Ocenění majetku se zvyšuje o výši technického zhodnocení. 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §47, Zákon č. 563/1991 Sb. - §25). 

1.3 Odpisy dlouhodobého majetku 

Pomocí odpisů se pořizovací cena majetku postupně přesune do nákladů ve více 

účetních období. Odpisy se vztahují pouze k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému 

majetku, finanční majetek se neodepisuje. Můžeme je dělit na účetní a daňové. Účetní 

odpisy prezentují účetní náklad, který představuje skutečné opotřebení majetku 

a snižuje účetní výsledek hospodaření. Ty daňové zobrazují daňový náklad (výdaj) 

v daňovém přiznání k dani z příjmů, který ovlivňuje základ daně (Valouch, 2012). 

1.3.1 Účetní odpisy 

Účetní jednotky, které vlastní majetek, hospodaří s majetkem státu nebo 

ho poskytují k užívání někomu jinému na základě smlouvy o nájmu, o výpůjčce nebo 

o finančním leasingu jsou povinné o něm účtovat a odepisovat ho. Tyto jednotky 

si stanoví odpisový plán, podle kterého potom počítají účetní odpisy v průběhu jeho 

užívání. Majetek společnost odepisuje maximálně do výše jeho pořizovací ceny, 

vlastních nákladů nebo reprodukční pořizovací ceny uvedené v účetnictví (Zákon 

č. 563/1991 Sb. - §28). 

Společnost může v odpisovém plánu vzít v úvahu pomyslnou zbytkovou 

hodnotu, což je odhadovaná částka, kterou by mohla společnost nabýt v momentu 

vyřazení odepisovaného majetku (prodejem) po odečtu pomyslných nákladů, které 

souvisejí s vyřazením. Znamená to, že si společnost určí a aktualizuje odpisový plán 

tohoto majetku, aby se za tu předpokládanou dobu použitelnosti rovnaly vykázané 

a předpokládané odpisy se zbytkovou hodnotou celkovému ocenění majetku (Vyhláška 

č. 500/2002 Sb. - §56). 

Existuje více způsobů počítání účetních odpisů, a to v závislosti na čase, 

na výkony nebo komponentní odpisování. Odpisům v závislosti na čase, tedy doby 

použitelnosti se také říká rovnoměrné. Tato varianta bývá nejčastější a také nejpřesnější. 

Účetní jednotka si může rozhodnout, zda začne odepisovat v měsíci, kdy majetek 

zařadila do užívání, nebo jestli zvolí odepisování od měsíce následujícího od zařazení 
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do užívání. Doba odepisování by se měla shodovat se skutečnou dobou, po kterou bude 

společnost majetek používat a také po kterou bude majetek opotřebováván (Pilařová, 

2011; Valouch, 2012). 

Rovnoměrný účetní odpis se vypočítá tak, že se nejprve určí doba použitelnosti 

v letech. Dále se vyjádří měsíční odpis jako podíl pořizovací ceny a doby použitelnosti 

vynásobené dvanácti měsíci. 

 

 

 

Ten se pak vynásobí počtem měsíců používání majetku v roce. Měsíční odpis 

se zaokrouhlí na celé koruny nahoru (Valach a kol., 2010). 

U odpisů podle výkonu se odepisuje v závislosti na výkonech, které společnost 

může získat prostřednictvím daného majetku. Mohou to být například ujeté kilometry 

na dobu životnosti automobilu nebo počet výrobků na stroj (Valouch, 2012). 

Metoda komponentního odepisování se může použít jen na některé druhy 

dlouhodobého majetku, a to na stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí. Společnost si vybere určitý druh dlouhodobého majetku, 

kde použije tuto metodu. Nazývá se komponenta a její výše ocenění je důležitá 

v poměru k výši ocenění celkového majetku nebo jeho souboru a doba upotřebení 

se výrazně liší od doby upotřebení celkového majetku nebo jeho souboru (Vyhláška 

č. 500/2002 Sb. - §56a). 

Musí se brát zřetel na to, že existuje majetek odepisovaný a neodepisovaný. 

Do majetku, který lze odepisovat, patří dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

hmotný majetek odepisovaný - stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, 

pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata, technické zhodnocení na majetku 

a tak dále. Naopak pozemky, umělecká díla a sbírky se neodepisují (Pilařová, 2011; 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §56). 

Z účetního pohledu jsou odpisy nákladovou položkou a účtují se na straně 

Má dáti syntetického účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

a na stranu Dal 07x / 08x - odpovídající účet oprávek k dlouhodobému nehmotnému 

nebo hmotnému majetku (ČÚS č. 013). 
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1.3.2 Daňové odpisy 

Z daňového hlediska se odepisuje hmotný i nehmotný majetek. Do hmotného 

majetku patří například samostatné movité věci a jejich soubory se vstupní cenou, která 

je vyšší než 40 000,-- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, dále budovy, 

domy, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a technické 

zhodnocení (Zákon č. 586/1992 Sb. - §26). 

Poplatník, který majetek daňově odepisuje, se nazývá odpisovatel. Nejčastěji 

to bývá vlastník majetku, ale také to může být společnost, která hospodaří s majetkem 

státu a tak podobně (Zákon č. 586/1992 Sb. - §28). 

Pro daňové účely se používá vstupní cena, která představuje pořizovací cenu 

v případě nákupu majetku, vlastní náklady při výrobě majetku ve vlastní režii, 

při bezúplatném nabytí představuje cenu určenou ke dni nabytí majetku a u technického 

zhodnocení hodnotu technického zhodnocení. Technické zhodnocení se přičítá 

ke vstupní ceně a vzniká tzv. zvýšená vstupní cena (Zákon č. 586/1992 Sb. - §29). 

Po stanovení vstupní ceny se majetek uvede do užívání a společnost ho zatřídí 

do příslušné odpisové skupiny. Existuje 6 odpisových skupin s dobou odepisování 

od 3 až do 50 let (Zákon č. 586/1992 Sb. - §30). 

 

Tabulka č.  2: Rozřazení odpisových skupin (Zdroj: vlastní zpracování; Zákon č. 586/1992 Sb.) 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odepisování 
Výběr nejpoužívanějšího majetku 

1 3 roky 
Hospodářská zvířata, počítače, kamery, mobilní telefony, 

kancelářské stroje, atd. 

2 5 let 

Spotřební elektronika, stroje a zařízení, osobní automobily, 

motorová vozidla na přepravu osob, nákladní vozidla, čluny, 

letadla, motocykly, atd. 

3 10 let 
Stavby z betonu, montované stavby, mosty, turbíny, jeřáby, 

lokomotivy, vrtulníky, atd. 

4 20 let 
Budovy ze dřeva a plastů, vnější osvětlení, železniční tratě, 

kolejové dráhy, elektrárny, koupaliště, vinice, atd. 

5 30 let 
Budovy, dálnice, silnice, letiště, mosty, tunely, přehrady, studny, 

stavby pro sport a rekreaci, atd. 

6 50 let 
Budovy hotelů, administrativní budovy, obchodní domy 

a střediska, muzea, knihovny, památky, atd. 
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Společnost si po zatřídění zvolí způsob odepisování, na výběr je rovnoměrné 

nebo zrychlené odepisování. Vybraný způsob nelze v průběhu odepisování měnit 

a majetek se odepisuje do vstupní nebo zvýšené vstupní ceny. Začíná se odepisovat 

od měsíce následujícího po dni uvedení majetku do užívání. Odpisy se zaokrouhlují 

na celé koruny nahoru (Zákon č. 586/1992 Sb. - §30). 

V případě zařazení majetku v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může 

odpisovatel, který je prvním vlastníkem majetku, uplatnit mimořádné odpisy. Tyto 

odpisy se vztahují na majetek zařazený v 1. odpisové skupině, kde se majetek odepíše 

rovnoměrně za 12 měsíců a v 2. odpisové skupině, kde si poplatník může uplatnit 

odpisy za 24 měsíců, za prvních 12 měsíců si odepíše 60 % vstupní ceny a za zbylých 

12 měsíců 40 % vstupní ceny majetku. Technické zhodnocení nenavyšuje vstupní cenu, 

ale zatřídí se do odpisové skupiny připadající majetku, na kterém se technické 

zhodnocení provádí a odepisuje se jako samostatný majetek (Zákon č. 586/1992 Sb. -

 §30a). 

U rovnoměrného odepisování jsou přiděleny jednotlivým odpisovým skupinám 

roční odpisové sazby, které slouží k výpočtu odpisů. Tyto sazby jsou uvedené v tabulce 

dále. Roční rovnoměrný odpis se vypočítá jako jedna setina součinu vstupní ceny 

majetku a odpovídající roční odpisové sazby. Při technickém zhodnocení na majetku 

se odpis stanoví jako jedna setina součinu zvýšené vstupní ceny majetku a roční 

odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu.  

 

 

 

 

 

První odpisovatel stroje pro lesnictví a zemědělství, který má lesní a zemědělskou 

výrobu tvořící více než 50 % jeho příjmů, má možnost uplatnit zvýšený odpis v prvním 

roce odepisování o 20 %. První odpisovatel zařízení pro čištění a úpravu vod a zařízení 

na zpracování druhotných surovin má možnost uplatnit zvýšený odpis v prvním roce 

odepisování o 15 %. První odpisovatel majetku, který je zatříděný v 1. – 3. odpisové 

skupině má možnost uplatnit zvýšený odpis v prvním roce odepisování o 10 %. 
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Zvýšený odpis v prvním roce odepisování nelze uplatnit u letadel, motocyklů 

a osobních automobilů, pokud nejsou používány na základě koncese (letecká škola, 

taxislužba, autoškola) nebo pokud se nejedná o sanitní nebo pohřební vozy (Zákon 

č. 586/1992 Sb. - §31). 

 

Tabulka č.  3: Roční odpisové sazby rovnoměrného odepisování (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. - §31) 

Odpisová 

skupina 

Sazba 

v 1. roce 

Sazba 

v dalších letech 

Sazba pro 

zvýšenou VC 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

U zrychleného odepisování jsou přiděleny jednotlivým odpisovým skupinám 

koeficienty, které slouží k výpočtu odpisů. Tyto koeficienty jsou uvedeny v tabulce 

dále. I zde může první odpisovatel majetku uplatnit zvýšený odpis v prvním roce 

za stejných podmínek jako u rovnoměrného odepisování (Zákon č. 586/1992 Sb. - §32). 

Roční zrychlený odpis v prvním roce odepisování se vypočítá jako podíl vstupní 

ceny majetku a koeficientu pro první rok zrychleného odpisování. V dalších letech 

se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi 

koeficientem určeným pro další léta a dobou, po kterou se majetek již odepisoval. 
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Při technickém zhodnocení na majetku se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zvýšené 

zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi koeficientem pro zvýšenou zůstatkovou cenu 

a dobou, po kterou se již majetek odepisoval ze zvýšené zůstatkové ceny (Zákon 

č. 586/1992 Sb. - §32). 

 

Tabulka č.  4: Koeficienty zrychleného odepisování (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. - §32) 

Odpisová 

skupina 

Koeficient 

v 1. roce 

Koeficient 

v dalších letech 

Koeficient pro 

zvýšenou ZC 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

U odepisování nehmotného majetku se počítají měsíční odpisy, které se na konci 

roku sečtou. Odepisování začíná následujícím měsícem po dni, ve kterém byl majetek 

zařazen do evidence. Pro jednotlivé druhy nehmotného majetku je stanovena jiná 

odpisová doba, například software se odepisuje 36 měsíců a zřizovací výdaje 60 měsíců 

(Zákon č. 586/1992 Sb. - §32a). 

1.4 Formy financování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek může firma financovat z vlastních a cizích zdrojů. Vlastní 

zdroje představují kapitál, který vlastní majitelé společnosti. Cizí zdroje jsou dluhem 

společnosti, který musí za dohodnutou dobu splatit (Synek a kol., 2011). 

1.4.1 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje, v rozvaze nazvané jako vlastní kapitál, jsou součtem základního 

kapitálu, kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku hospodaření minulých let 

a výsledku hospodaření běžného účetního období. Základní kapitál znázorňuje všechny 

peněžité a nepeněžité vklady společníků. V kapitálových společnostech se tvoří povinně 

a zapisuje se do obchodního rejstříku. Fondy ze zisku se tvoří pro zajištění proti 

neočekávaným rizikům v podnikání, kryjí ztráty a slouží k překonání období, 
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kdy si společnost nevede nejlépe. Společnosti mohou vytvářet rezervní fond, statutární 

a ostatní fondy. Výsledek hospodaření minulých let se může skládat z nerozděleného 

zisku nebo ztráty minulých let a také z jiného výsledku hospodaření minulých let. 

Výsledek hospodaření zahrnuje veškeré výnosy, například tržby z prodeje zboží, 

výrobků a služeb snížené o veškeré náklady společnosti. Financování dlouhodobého 

majetku z nerozděleného zisku se nazývá samofinancování. (Synek a kol., 2011; 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. - příloha č. 1, §38a; Zákon č. 90/2012 Sb. - §15, §30). 

Pokud společnost přemýšlí o koupi majetku z vlastních zdrojů, tak těmito zdroji 

musí disponovat, tedy musí mít k dispozici volné zdroje, které může přeměnit 

na peněžní prostředky. A pokud je má, měla by zvážit, zda je vhodné tyto prostředky 

pro pořízení dlouhodobého majetku použít, nebo zda využít jinou formu financování -

úvěr nebo leasing. Měla by brát ohledy na náklady obětované příležitosti (Valouch, 

2009). 

Těmto nákladům se také říká alternativní nebo oportunitní a patří do skupiny 

manažerských nákladů. Představují užitek, o který by byla společnost ochuzena tím, 

že by svoje zdroje použila na jinou alternativu. Také slouží k vyčíslení implicitních 

nákladů. Náklady obětované příležitosti netvoří vyčerpané finanční zdroje, 

ale jen ocenění závěru, který by vznikl schválením určité alternativy. Příkladem může 

být vklad do společnosti - oportunitní náklady vyjadřuje ušlý zisk, který by vlastník 

vydělal, kdyby zvolil jinou příležitost, třeba úroky z vkladu do banky (Martinovičová 

a kol., 2014). 

1.4.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje zahrnují krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy 

od odběratelů, půjčky, dlouhodobé bankovní úvěry, termínové půjčky, vydané 

podnikové obligace, leasingové dluhy a podobně. Dále bude popsán jen bankovní úvěr 

a leasing, protože se s nimi bude pracovat v praktické části této bakalářské práce (Synek 

a kol., 2011). 

Bankovní úvěr 

Úvěr lze popsat jako dočasně půjčené peněžní prostředky bankou dlužníkovi, 

který musí za tuto službu zaplatit formou úroků. Celková částka se potom snižuje 

pravidelnými splátkami od dlužníka bance. Ze strany dlužníka je úvěr cizím zdrojem 

a vykazuje ho v účetnictví v rozvaze na straně pasiv (Vychopeň, 2010). 
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Celková suma peněžních prostředků, kterou dlužník nakonec zaplatí bance, 

se skládá z jistiny úvěru, úroku a poplatků za správu úvěru. Jistina úvěru tvoří 

poskytnuté peněžní prostředky od banky, úrok představuje zisk pro banku za poskytnutí 

peněžních prostředků a zahrnuje také cenu rizika a úrokovou marži (Meluzín, 2014). 

Dlužník musí úvěr splácet. Nejčastější způsob splácení je formou anuit, které 

se skládají z úroku a jednotlivých splátek úvěru - úmoru. Anuita je po všechny 

splátkové období stejná a mění se výše úroku a úmoru. Vzorec pro výpočet anuity 

je uvedený níže. Po výpočtu anuity se z výše zůstatku dluhu vypočte pomocí úrokové 

sazby úrok a ten se následně odečte od výše anuity a dostaneme výši úmoru, o který 

se sníží zůstatek dluhu. Poté následuje stejný výpočet pro následující splátkové období. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se může splácet formou individuálního splátkového kalendáře, kde je určena výše 

splátek a také termíny. A další formou je rovnoměrné splácení, kdy se platí po celou 

dobu splácení stejná částka (Synek a kol., 2011; Šoba a kol., 2013). 

Dlužník může využít dvojího způsobu čerpání úvěru - banka přepošle peněžní 

prostředky na běžný účet dlužníka, nebo za něho přímo uhradí jeho závazky vůči 

dodavatelům (Skálová, 2013). 

Úvěry se člení z hlediska doby, ve které by měl být závazek zcela splacen, 

na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou splatné do jednoho roku, 

střednědobé mají splatnost od jednoho roku do čtyř let a dlouhodobé nad čtyři roky 

(Meluzín, 2014). 

Další členění může být na provozní a investiční úvěry, kde provozní úvěry slouží 

na financování provozních nákladů a investiční na pořízení dlouhodobého hmotného 

nebo nehmotného majetku (Vychopeň, 2010). 
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Krátkodobé úvěry bývají nejčastěji splacené jednorázově a poskytují 

se na provozní potřeby společnosti. Patří sem úvěry směnečné a oběžné. Mezi základní 

typy směnečných úvěrů lze zařadit eskontní, akceptační a ručitelský úvěr, mezi oběžné 

úvěry pak lombardní, revolvingový, sezónní, kontokorentní nebo osobní úvěr (Meluzín, 

2014). 

Účelem poskytnutí střednědobých a dlouhodobých úvěrů většinou bývá nutnost 

cizích zdrojů na pořízení nebo modernizaci majetku. Poskytují se dlužní úpisy, 

konsorcionální, hypotéční, komunální, rozvojové a konsolidační úvěry. V případě 

dlužního úpisu se dlužníkovi otevře úvěrový účet na základě úvěrové smlouvy, banka 

vyžaduje zajištění. Konsorcionální úvěr se používá na financování velkých projektů 

a poskytuje ho skupina bank - konsorcium. Hypotéční úvěr slouží k financování 

výstavby nemovitostí a má splatnost až 30 let. Komunální úvěr představuje úvěr 

na stavbu nebo rekonstrukci obecní infrastruktury. Podobný je i rozvojový úvěr. 

Konsolidační úvěr pomáhá zachránit dlužníka před insolvencí nebo úpadkem. Dalším 

úvěrem, který banky poskytují, je úvěr spotřebitelský. Ten je směřován občanům 

na dlouhodobý majetek nebo modernizaci bydlení (Meluzín, 2014). 

O úvěrech se účtuje na účtech 231 - Krátkodobé bankovní úvěry a 461 - 

Dlouhodobé bankovní úvěry podle toho, na jak dlouhou dobu jsou poskytovány. 

Účtování o poskytnutí, placení úroků a poplatků z úvěru a splácení úvěru je zachyceno 

v tabulce (Skálová, 2013). 

 

Tabulka č.  5: Účtování dlouhodobého úvěru (Zdroj: vlastní zpracování; Skálová, 2013) 

Účetní operace Doklad Strana Má dáti Strana Dal 

Poskytnutí úvěru převodem na běžný účet VÚÚ 261 461 

Přijetí peněžních prostředků na běžný účet VBÚ 221 261 

Poskytnutí úvěru zaplacením faktury dodavateli VÚÚ 321 461 

Poplatky za vyřízení úvěru VBÚ 568 221 

Úroky za poskytnutí úvěru VBÚ 562 221 

Splátka úvěru VBÚ 261 221 

Splátka úvěru VÚÚ 461 261 
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Leasing 

Leasing znamená přenechání hmotného majetku za úplatu leasingové 

společnosti uživateli, který získá právo daný majetek v průběhu leasingu používat. Po 

tuto dobu ale zůstává přenechaný majetek ve vlastnictví leasingové společnosti a 

uživatel může daný majetek jen používat (Valouch, 2009; Zákon č. 586/1992 Sb. - 

§24d). 

Leasing se dělí na finanční a operativní. Finanční leasing můžeme nazvat jako 

přenechání dlouhodobého majetku, kde po skončení sjednané doby dojde k odkoupení 

majetku uživatelem a tím se na něho převede vlastnické právo. Převedení vlastnického 

práva může proběhnout i bezúplatně. Z časového hlediska bývá dlouhodobý a většinou 

se sjednaná doba shoduje s dobou odepisování majetku, v případě majetku zařazeného 

do 2. - 6. odpisové skupiny se leasingová doba zkracuje o 6 měsíců. Uživatel 

má povinnost opravovat, udržovat a servisovat pronajatý majetek (Valouch, 2009; 

Zákon č. 586/1992 Sb. - §21d). 

Operativním leasingem se považuje také přenechání dlouhodobého majetku, 

ale po skončení sjednané doby musí nájemce vrátit majetek leasingové společnosti. 

Tento druh leasingu bývá krátkodobý a doba nájmu je kratší než ekonomická doba 

životnosti majetku. Tady povinnost opravovat, udržovat a servisovat majetek spadá 

na leasingovou společnost (Valouch, 2009). 

Mezi základní pojmy ohledně leasingu patří leasingová cena. Platí se uživatelem 

leasingové společnosti v pravidelných splátkách. Splátky mohou být měsíční, čtvrtletní 

nebo roční a mohou se platit začátkem nebo koncem období. Leasingová cena obsahuje 

mimořádnou splátku, jednotlivé splátky pořizovací ceny majetku a marži leasingové 

společnosti za poskytnutí leasingu. Výše leasingové marže závisí na úrokové sazbě 

na úvěr, době leasingu, četnosti splátek, navýšení mimořádné splátky a také na výši 

kupní ceny majetku po skončení leasingu. Měsíční splácení bývá nejvýhodnější, protože 

nese leasingové společnosti menší riziko než roční (Valach, 2010). 

Dále se objevuje pojem leasingový koeficient, udává se v desetinném čísle 

a objasňuje, kolikrát uživatel zaplatí více oproti pořizovací ceně majetku. Tímto 

koeficientem mohou zájemci o leasing porovnávat jednotlivé nabídky od leasingových 

společností. Vypočítá se jako podíl leasingové a pořizovací ceny majetku. Celkovému 

finančnímu nákladu, který zaplatí uživatel za poskytnutí leasingu, se říká celkové 
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leasingové úročení. Vypočítá se jako rozdíl leasingové a pořizovací ceny (Valach, 

2010). 

Uživatele lze rozdělit na právnické osoby, fyzické osoby uskutečňující 

podnikatelskou činnost a soukromé osoby. U právnických osob mohou leasingové 

společnosti požadovat ověřený výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, přiznání 

k dani z přidané hodnoty za tři zdaňovací období, výpisy z bankovních účtů, výkaz 

cash-flow a přehled o dalších závazcích společnosti - úvěrech (Valouch, 2009). 

V účetnictví se majetek, který je předmětem leasingu, eviduje 

na podrozvahových účtech, uvede se zde cena pořízení majetku a výdaje spojené 

s pořízením. Účtování je uvedeno v tabulce (Benda, 2006). 

 

Tabulka č.  6: Účtování leasingu (Zdroj: vlastní zpracování; Benda, 2006) 

Účetní operace Doklad Strana Má dáti Strana Dal 

Předpis mimořádné splátky FAP 381 321 

Předpis první řádné splátky FAP 518 321 

Úhrada mimořádné i řádné splátky VBÚ 321 221 

Předpis další řádné splátky FAP 518 321 

Úhrada řádné splátky VBÚ 321 221 

Časové rozlišení splátek ID 518 381 

 

1.4.3 Pozitiva a negativa jednotlivých forem financování 

Při pořízení z vlastních zdrojů by se společnost nezadlužila, při pořízení na úvěr 

nebo leasingem by to bylo naopak. Dále by majetek byl okamžitě ve vlastnictví 

společnosti. Náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku by byly nižší 

než u pořízení úvěrem nebo leasingem - neplatila by společnost úroky z úvěru nebo 

leasingovou marži (Valouch, 2009). 

Pořízení z vlastních zdrojů poukazuje na vysoký jednorázový výdaj peněžních 

prostředků, který se záporně promítne do cash-flow. Tento výdaj se nemůže počítat 

za daňově uznatelný. Jako daňově uznatelným nákladem se v tomto případě berou 

daňové odpisy, které se rozdělí do více zdaňovacích období (Valouch, 2009). 

Při pořízení dlouhodobého majetku úvěrem nepotřebuje společnost disponovat 

velkým množstvím volných peněžních prostředků, protože ty získá od bankovní 

instituce. Dále majetek pořízený úvěrem přechází do vlastnictví toho, kdo majetek 
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pořídil, dnem, kdy majetek převzal. Tedy pozitivem pořízení úvěrem je to, že může 

být majetek po uvedení do stavu způsobilého k užívání odepisován. Daňové odpisy 

a úroky z úvěru si může společnost uplatnit jako daňově uznatelný náklad (Valouch, 

2009). 

Při pořízení majetku na úvěr je povinna společnost za tuto službu platit další 

náklady oproti pořízení za své peněžní prostředky - úroky z úvěru, poplatky za vedení 

úvěrového účtu a další poplatky a také ve většině případů se musí za úvěr zajistit - 

ručitelem nebo zřízením zástavního práva. Dalším negativem je to, že se společnost 

zadluží (Valouch, 2009). 

V případě pořízení majetku finančním leasingem, stejně jako u úvěru, společnost 

nepotřebuje disponovat velkým množstvím peněžních prostředků, získá 

je od leasingové společnosti a poté je bude splácet v nižších částkách. Leasingové 

splátky si může společnost uplatnit jako daňově uznatelný náklad v případě, 

že jde o leasing majetku, který lze odepisovat, mimo umělecká díla. Z pohledu 

účetnictví se nejedná o dluh, leasing se neprojeví v cizích zdrojích na straně pasiv 

(Valouch, 2009; Zákon č. 586/1992 Sb. - §24). 

Jako další výhodu leasingu můžeme brát, že oproti pořízení majetku na úvěr, 

není leasing tak administrativně náročný. U leasingu dopravních prostředků 

se poskytuje ještě další zmírnění ohledně administrativy a doplňkové služby jako 

povinné ručení a havarijní pojištění za výhodnějších podmínek než u pojišťoven 

(Valouch, 2009). 

Negativem při pořízení majetku finančním leasingem je, že pořizovatel nabývá 

vlastnického práva až po uplynutí sjednané doby nájmu a tedy po úhradě všech splátek 

a do této doby nemůže s tímto majetkem jakkoli zacházet - prodat, darovat, dát 

do zástavy a nemůže si uplatnit odpisy jako daňově uznatelný náklad (Vychopeň, 2010). 

I když není společnost vlastníkem majetku, tak ale musí platit pojištění a také 

náklady na opravy majetku. Úpravy na majetku může uživatel vykonávat 

jen se souhlasem leasingové společnosti (Valouch, 2009). 
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1.5 Zhodnocení finanční situace společnosti  

Jelikož chce společnost pořídit novou majetkovou položku, která znamená 

výrazný finanční výdaj, je důležité společnost zhodnotit po ekonomické stránce, 

zda je vhodné použít na tento nákup vlastních prostředků nebo využít cizích zdrojů 

a vlastně, zda je vůbec možné pořídit nový majetek. 

Toto zhodnocení se provede pomocí některých vybraných ukazatelů z finanční 

analýzy. Finanční analýza znamená systematický rozbor získaných údajů z účetních 

výkazů a obsahuje v sobě vyhodnocení firemní minulosti, současnosti a prognózu 

budoucí finanční situace. Většinou se uplatňuje při posuzování úspěšnosti firemní 

taktiky v souvislosti s ekonomickou situací ve firmě. Na základě této analýzy se firma 

pak dále rozhoduje o jejím fungování a ekonomickém rozhodování. Tím, že se ohlíží 

do minulosti, zhodnotí, jak se firma vyvíjela do teď, a proto slouží také pro krátkodobé 

plánování, které probíhá s chodem firmy nebo dlouhodobé plánování, které je spojené 

s dlouhodobým rozvojem firmy (Růčková, 2011). 

Základní informace pro zpracování zhodnocení společnosti jsou nejčastěji 

získávány z účetních výkazů. Ty lze rozdělit na finanční a vnitropodnikové. Finanční 

výkazy poskytují informace hlavně externím uživatelům, jako jsou například banky. 

Jsou veřejně dostupné a lze je označit za základ. Vnitropodnikové výkazy vychází 

z potřeb firmy a mohou upřesnit výsledky zhodnocení. Pro zpracování zhodnocení 

se používají základní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash-flow. 

Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty je závazně stanovena, u struktury výkazu 

cash-flow to tak není a navíc tento výkaz není povinné sestavovat (Růčková, 2011). 

Rozvaha zachycuje stav majetku a zdrojů jeho financování k určitému datu, 

převážně k poslednímu dni každého roku. Můžeme z ní zjistit, jaké druhy majetku firma 

vlastní, jejich složení, ocenění a opotřebení, dále výši vlastních a cizích zdrojů 

financování a tak podobně. Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv. Do aktiv patří 

dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek - zásoby, pohledávky a finanční majetek 

a ostatní aktiva, které zachycují časové rozlišení. Do pasiv se řadí vlastní kapitál, cizí 

kapitál a ostatní pasiva. Vlastní kapitál obsahuje základní kapitál, kapitálové fondy, 

fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a běžného období. Cizí kapitál 

představuje dlužné částky firmy, patří sem rezervy, závazky, bankovní úvěry 

a výpomoci. Ostatní pasiva zachycují časové rozlišení a dohadné účty (Růčková, 2011). 
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Výkaz zisku a ztráty shrnuje nákladové a výnosové položky a výsledek 

hospodaření firmy za určité období. Data z tohoto výkazu jsou podkladem 

pro zhodnocení ziskovosti firmy. Je rozdělen do tří částí - provozní, finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření. Od rozvahy se liší tím, že data ve výkazu jsou 

za určitý interval a ne k určitému dni (Růčková, 2011). 

Výkaz cash-flow je výkaz, ve kterém se sledují peněžní toky, tedy peněžní 

příjmy a výdaje za určité období. Využívá se ke zhodnocení skutečné finanční situace 

firmy. Výkaz je rozdělen do tří částí - peněžní toky z provozní, investiční a finanční 

činnosti (Růčková, 2011). 

U zhodnocení společnosti hraje důležitou roli časové pojetí, proto je zapotřebí 

rozlišit stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny se váží ke konkrétnímu časovému 

momentu - údaje z rozvahy a tokové veličiny ke konkrétnímu časovému intervalu - 

údaje z výkazu zisku a ztráty. Čím delší bude zkoumané období, tím přesnější bude 

interpretace výsledků (Růčková, 2011). 

1.5.1 Ukazatele likvidity 

Pro zhodnocení finanční situace společnosti se používají mimo jiné ukazatele 

likvidity. Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti přeměnit svůj majetek na finanční 

prostředky a také včas uhradit své závazky. Při dostatečné likviditě zvládá splácet 

své závazky, což je dobré, ale na druhou stranu váže finanční prostředky v aktivech 

a nejsou efektivně využity pro zhodnocování. Likvidita společnosti představuje její 

finanční stabilitu. Pokud je nelikvidní, ocitá se v platební neschopnosti, to znamená, 

že není schopná splácet své závazky v určené době splatnosti (Růčková, 2011; Synek 

a kol., 2011). 

Pro ukazatele likvidity existují následující vzorce, které vyjadřují okamžitou, 

pohotovou a běžnou likviditu. 
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Okamžitá likvidita se také nazývá likvidita prvního stupně, je nejdůležitější, protože 

do ní vstupují jen nejlikvidnější prostředky a to jsou ty peněžní - peníze na běžném účtu 

a v pokladně a také ekvivalenty hotovosti. Doporučuje se hodnota okamžité likvidity 

okolo 0,5. Pohotová likvidita se označuje jako likvidita druhého stupně a měla by vyjít 

1, aby byla firma schopna zaplatit závazky, aniž by musela prodávat jiná aktiva. Běžná 

likvidita představuje také likviditu třetího stupně a vyjadřuje, kolikrát kryjí oběžná 

aktiva krátkodobé závazky firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší jsou 

vyhlídky pro udržení platební schopnosti společnosti. Zde se doporučuje hodnota 

od 1,5 až do 2,5 (Růčková, 2011; Synek a kol., 2011). 

1.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Pro svou ekonomickou činnost firmy využívají cizí zdroje a tím se zadlužují, 

míru zadlužení firma vypočítá pomocí ukazatele zadluženosti. Zde se hodnotí poměr 

mezi vlastními a cizími zdroji financování. Tento ukazatel je také velice důležitý 

pro věřitele firmy, protože čím více je firma zadlužena, tak tím větší má věřitel riziko, 

že firma svůj závazek nesplatí a nasazuje proto vyšší úrokové sazby. Pro analýzu 

zadluženosti se čerpají informace z rozvahy, porovnávají se jednotlivé položky. Zde 

jsou jednotlivé vzorce. 

 

 

 

 

 

 

 

Celková zadluženost vyjadřuje také věřitelské riziko, pro firmu je samozřejmě lepší, 

když hodnota tohoto ukazatele je co nejnižší. Ale cizí zdroje jsou pro firmu také 

důležité. Průměrná hodnota zadluženosti je v rozmezí 0,3 - 0,5, za vyšší stupeň 
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zadluženosti se považuje interval 0,5 - 0,7 a hodnoty vyšší jsou pro společnost rizikové. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje, jak jsou aktiva firmy financována vlastním 

kapitálem. Hodnota koeficientu by se měla pohybovat okolo 0,5. Ukazatel úrokového 

krytí poukazuje na to, kolikrát vyšší je zisk než úroky. Hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí od 4 - 8. Pokud je koeficient nižší a stále se snižuje, firma by za nějaký čas 

nemusela být schopna platit úroky ze zisku a mohla by skončit bankrotem. Zde se při 

výpočtu používá zkratka EBIT, která znamená zisk před odečtením úroků a daní nebo 

také provozní hospodářský výsledek (Rejnuš, 2014; Růčková, 2011). 

1.5.3 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla představují návrh financování a sestavení kapitálové struktury 

pro společnost, kterým by se měla řídit, aby byla dlouhodobě po finanční stránce 

v rovnováze. Mezi základní pravidla patří zlaté bilanční pravidlo, které 

je pro společnost velice důležité a spočívá v tom, aby společnost sladila dobu trvání 

určitých částí majetku s dobou trvání zdrojů financování majetku, aby dlouhodobý 

majetek byl financován z dlouhodobých zdrojů a krátkodobý majetek zase 

z krátkodobých zdrojů. V praxi se tato situace často nevyskytuje, a proto existují 

tolerance, první představuje financování krátkodobých aktiv z části dlouhodobými 

zdroji a jedná se o konzervativní financování, které je dražší, ale naopak méně rizikové. 

Opakem je agresivní financování, kde se financují dlouhodobá aktiva z části 

krátkodobými zdroji, je levnější, ale rizikovější (Scholleová, 2012; Vochozka, 2011). 

Jako další je zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které usiluje o to, aby hodnota 

vlastního kapitálu byla stejně vysoká jako hodnota cizího kapitálu, případně aby vlastní 

kapitál převyšoval ten cizí. Existují i další pravidla a to např. zlaté pari pravidlo a zlaté 

poměrové pravidlo. Pari pravidlo pohlíží na financování dlouhodobého majetku pouze 

vlastními zdroji. Poměrové pravidlo upozorňuje na to, že tempo růstu investic by mělo 

být nižší než tempo růstu tržeb (Vochozka, 2011). 

 

Tabulka č.  7: Zlatá pravidla (Zdroj: vlastní zpracování; Vochozka, 2011) 

 

 

 

 

Zlaté pravidlo Podmínky 

Zlaté bilanční pravidlo Dlouhodobý majetek = dlouhodobé zdroje 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika Vlastní kapitál ≥ cizí kapitál 

Zlaté pari pravidlo Dlouhodobý majetek = vlastní kapitál 

Zlaté poměrové pravidlo Tempo růstu investic < tempo růstu tržeb 
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Z tabulky je jasné, že prakticky nelze splnit všechna bilanční pravidla najednou 

a vzhledem k tomu, že se jedná jen o doporučení pro společnosti, tak už záleží čistě 

na společnosti, které bilanční pravidlo bude preferovat. 

1.5.4 Kapitalizace 

Společnost by měla vlastnit tolik kapitálu, kolik skutečně potřebuje. Stav 

kapitalizace se vypočítá jako poměr dlouhodobých zdrojů a dlouhodobého majetku. 

 

 

 

Pokud tento poměr vyjde větší než jedna, je společnost překapitalizována, má vlastního 

kapitálu nad míru a jeho upotřebení je neekonomické. Dlouhodobé zdroje financují 

z části i oběžná aktiva. Naopak pokud je výsledek nižší než jedna, je dlouhodobý 

majetek kryt krátkodobými závazky, společnost vlastní kapitálu málo a má to vliv 

na její dobrý chod, je podkapitalizována. Může to vzniknout v období růstu společnosti, 

kdy rozšiřuje svoji podnikatelskou činnost a rostou jí aktiva, která nejsou kryta 

peněžními prostředky, proto se společnost musí zadlužit (Synek a kol., 2011; Vochozka, 

2011).  
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2 POSOUZENÍ STAVU VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

A MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ MAJETKU 

2.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Pro zpracování této práce byla vybrána společnost SPORT LINE servis, s. r. o.. 

Jedná se o kapitálovou obchodní společnost - společnost s ručením omezeným. 

Její sídlo se nachází ve Slavkově u Brna, na ulici Smetanova 944 a vznikla v roce 2004. 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti představuje poskytování 

technických služeb. Hlavní činností, kterou se zabývá, je lajnování všech druhů 

povrchů, ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní povrchy. Zejména provádí lajnování 

sportovišť pro vrcholovou atletiku, hřišť na míčové sporty, dopravních a dětských hřišť, 

sportovních hal, tělocvičen a značení parkovacích míst pro automobily. 

Dále poskytuje společnost také rekonstrukci stálých povrchů. Zákazníci 

z různých průmyslových firem mohou využít nabídky značení ve výrobních nebo 

skladovacích halách, které slouží pro bezpečnost zaměstnanců na pracovišti. Dále nabízí 

projektování a studii sportovních staveb, posouzení cenových nabídek a poradenství 

s výběrem firmy, která realizuje položení povrchu.  

Společnost má dva společníky s 50 % obchodním podílem, kteří se aktivně 

podílejí na zpracování zakázek. Nezaměstnává stálé zaměstnance, pouze 4 pracovníky 

na dohodu o provedení práce. Účetnictví jí vede externí účetní. 

Společnost získala několik certifikátů, například certifikát BASF Stavební hmoty 

pro aplikaci vodorovného značení nebo certifikát Spolehlivá firma od informačního 

portálu Živé firmy. 
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2.2 Charakteristika plánovaného předmětu pořízení 

Společnost plánuje pořídit nový užitkový vůz. Důvodem pořízení nového vozu 

je především to, že starý vůz bude v roce 2015 odepsán, už má najeto mnoho kilometrů 

a není po technické stránce postačující k převozu vysokotlakého lajnovacího stroje 

a nářadí pro práci na zakázkách. Proto byl vybrán vůz značky Ford Transit, který 

je pro tyto potřeby vhodný. 

Jedná se o Ford Transit Van L2 s motorem 2.2 TDCi 74 kW/100 k, výbavou 

Trend a rokem výroby 2014. Více informací je uvedeno v příloze č. 1: Ford Transit Van 

L2. Cena vozu bez DPH činí 512 985,-- Kč, celková cena s DPH je 620 712,-- Kč.  

2.3 Zhodnocení finanční situace společnosti 

2.3.1 Vývoj společnosti v letech 2010 - 2014 

Pro společnost je důležité porovnávat změny mezi jednotlivými obdobími 

konkrétních položek účetních výkazů, protože zjišťuje, jakým směrem se společnost 

vyvíjí. 

 

Tabulka č.  8: Položky z rozvahy v jednotlivých letech - aktiva v tisících Kč (Zdroj: vlastní zpracování, 
účetní výkazy uvedené v přílohách) 

Aktiva 
2010 2011 2012 2013 2014 

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 

Aktiva celkem 1474 535 2211 1 188 2253 1103 2974 1656 3792 2261 

Dlouhodobý 

(hmotný) majetek 
947 8 1401 378 1402 252 1880 562 1880 349 

Oběžná aktiva 527 527 810 810 832 832 1090 1090 1912 1912 

Krátkodobé 

pohledávky 

z obch. vztahů 

308 308 723 723 618 618 815 815 584 584 

Krátkodobý 

finanční majetek 
219 219 87 87 214 214 275 275 1328 1336 

Časové rozlišení 0 0 0 0 19 19 4 4 0 0 

 

Z tabulky můžeme zjistit, že celková aktiva mají v brutto hodnotě zvyšující 

se tendenci, v netto hodnotě kolísavou tendenci, což způsobuje výše odpisů 
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dlouhodobého majetku. V dlouhodobém majetku společnost eviduje lajnovací stroj, 

geo stanici, nákladní automobil (majetek zcela odepsaný), užitkový vůz Ford Transit 

a osobní automobil Kia Sportage (majetek, který se odepisuje). Hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku v roce 2011 vzrostla z důvodu koupě nového užitkového vozu 

a v roce 2013 koupí osobního automobilu. 

Oběžná aktiva mají rostoucí vývoj, jejich hodnota vzrostla zejména v roce 2014. 

Vzhledem k tomu, že společnost poskytuje technické služby, oběžná aktiva se skládají 

jen z krátkodobých pohledávek a finančního majetku. 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů mají kolísavý trend, ke konci roku 

2014 se výše pohledávek po splatnosti déle než 1 rok pohybuje přibližně kolem 

328 000,-- Kč a oproti minulému roku se stav navýšil o 32 000,-- Kč. Bylo 

by prospěšné, aby se v budoucnu pohledávky, které jsou po splatnosti, snižovaly. 

Společnost neustále urguje odběratele, kteří nemají včas uhrazeny své závazky. Jelikož 

pohledávky po splatnosti má od odběratelů, se kterými spolupracuje dlouhodobě a kteří 

využívají služeb společnosti opakovaně, musí tito odběratelé uhradit závazky 

ke společnosti nebo alespoň jejich část, z důvodu další spolupráce. 

Krátkodobý finanční majetek obsahuje peníze v pokladně a na bankovním účtu. 

Jejich hodnota se kromě roku 2011 zvyšuje, protože si společnost ukládá volné finanční 

prostředky na bankovní účet. 

 

Tabulka č.  9: Položky z rozvahy v jednotlivých letech - pasiva v tisících Kč (Zdroj: vlastní zpracování, 
účetní výkazy uvedené v přílohách) 

Pasiva 2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 535 1188 1103 1656 2261 

Vlastní kapitál 449 522 353 613 1523 

Základní kapitál 190 190 190 190 220 

Výsledek hospodaření minulých let 139 258 332 165 425 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 120 74 -169 258 878 

Cizí zdroje  86 666 750 1043 738 

Krátkodobé závazky 86 666 514 902 597 

Krátkodobé půjčky a výpomoci 0 0 236 141 141 

 

Výše celkových pasiv kolísá, ale od roku 2013 po současnost pasiva rostou 

s rozvíjející se činností společnosti. Vlastní kapitál je složen ze základního kapitálu, 
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výsledku hospodaření minulých let a běžného účetního období. Základní kapitál 

se během let neměnil, jen v roce 2014 došlo k navýšení vkladem společníka. Výsledek 

hospodaření bude popsán dále.  

Cizí zdroje se skládají z krátkodobých závazků, které tvoří převážnou část 

krátkodobých půjček a výpomocí. Krátkodobé závazky mají kolísavou tendenci, 

ale v roce 2014 se snížili téměř o 300 000,-- Kč z důvodu úhrady závazků po splatnosti 

déle než půl roku. Společnost má závazky z obchodních vztahů v hodnotě 5 000,-- Kč, 

protože nákupy od dodavatelů platí téměř okamžitě. Dále dluží 397 000,-- Kč 

na výplatách mezd a 127 000,-- Kč má jako závazky vázané ke státu, které se skládají 

z doplatku na dani z příjmů 165 000,-- Kč, srážkové dani 6 000,-- Kč a z vratky daně 

z přidané hodnoty -44 413,-- Kč. 

V roce 2012 si společnost půjčila finanční prostředky dohromady v hodnotě 

400 000,-- Kč, které postupně splácela. V roce 2013 splácení přerušila, proto je v roce 

2014 stejná hodnota půjček. Půjčka byla poskytnuta od rodinných příslušníků 

společníků společnosti, se kterými je společnost dohodnuta na pozdějším splacení. 
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Tabulka č.  10: Položky z výkazu zisku a ztráty v jednotlivých letech v tisících Kč (Zdroj: vlastní 
zpracování, účetní výkazy uvedené v přílohách) 

Výkaz zisku a ztráty 2010 2011 2012 2013 2014 

Výkony 1716 2257 1407 1803 4100 

Výkonová spotřeba 1337 1491 891 1158 2348 

Přidaná hodnota 379 766 516 645 1752 

Osobní náklady 448 498 472 114 366 

Daně a poplatky 1 13 3 4 4 

Odpisy 11 83 126 169 212 

Tržby z prodeje dl. nehmotného a hmotného majetku 250 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 11 3 

Ostatní provozní náklady 12 12 1 5 34 

Provozní výsledek hospodaření 157 160 -86 364 1139 

Nákladové úroky 0 0 83 10 0 

Ostatní finanční výnosy 0 1 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 18 32 9 85 32 

Finanční výsledek hospodaření -18 -31 -92 -95 -32 

Daň z příjmu 19 62 0 31 216 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 120 67 -178 238 891 

Mimořádné výnosy 104 7 15 20 0 

Mimořádné náklady 103 0 6 0 3 

Mimořádný výsledek hospodaření 1 7 9 20 -3 

Výsledek hospodaření za účetní období 121 74 -169 258 887 

Výsledek hospodaření před zdaněním 140 136 -169 289 1103 

 

Ve výkonech se evidují tržby za prodej poskytnutých služeb, které mají 

po všechny sledované období rostoucí tendenci, kromě roku 2012, kdy tržby klesly 

z důvodu chybně zpracované zakázky. Výkonová spotřeba zahrnuje spotřebovaný 

materiál, energii a služby od dodavatelů. Kopíruje stejný vývoj jako tržby. Osobní 

náklady představují mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 

V tabulce můžeme vidět, že si společnost v roce 2010 i 2011 udržela kladný 

výsledek hospodaření. V roce 2012 byl ztrátový z důvodu nepřizpůsobení nákladů 

výnosům společnosti a také chybně zpracované zakázky, kterou potom společnost 

musela na své náklady opravit a zpracovat znovu. Rok 2013 byl opět ziskový 

a společnost se postavila na nohy. V roce 2014 začala expandovat do zahraničí, začal 
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jí růst počet zakázek, protože se k ní odběratelé vraceli, jelikož byli spokojeni 

se zpracováním zakázek, a proto hospodářský výsledek nejvíce vzrostl. 

Finanční výsledek hospodaření se vykazuje ve všech sledovaných obdobích 

záporně, v roce 2012 a 2013 se hodnota zvýšila kvůli úrokům z úvěru a ostatním 

finančním nákladům, do kterých se zahrnují poplatky, pokuty a penále. 

Mimořádný výsledek hospodaření nemá až takový podíl na celkovém výsledku, 

protože se v něm vykazují náklady a výnosy, které nesouvisí s podnikáním společnosti.  

2.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita zjišťuje, jak je společnost schopná přeměnit svůj majetek na peněžní 

prostředky, kterými by hradila své závazky. Existují tři stupně likvidity vzhledem 

k tomu, jak likvidní majetek je zvolen pro přeměnu na peněžní prostředky. 

 

Tabulka č.  11: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamžitá likvidita 2,54651 0,13063 0,41634 0,30487 2,22446 

Pohotová (běžná) likvidita 6,12791 1,21622 1,61868 1,20843 3,20268 

 

 

Graf č.  1: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat kolem 0,5. V roce 2010 

a 2014 se společnost svojí vysokou okamžitou likviditou odchýlila od ostatních roků, 

kdy byla poměrně nízká. V roce 2011 byl enormní pokles a poté kolísání v nižších 

hodnotách, v roce 2014 naopak vysoký nárůst až téměř na 2,22. 

Společnost si vyšším stupněm likvidity zajišťuje svoji stabilitu, ale v případě 

tak vysokých hodnot udržuje příliš mnoho finančních prostředků, které nejsou efektivně 

využity. Výše okamžité likvidity není stabilní, protože se jedná o nejlikvidnější složku 

oběžných aktiv a to peněžní prostředky. 

Peněžní prostředky, které si společnost našetřila v roce 2014, by měla použít 

na zaplacení svých mzdových závazků a závazků vůči státu, dále je může využít 

na pořízení majetku či materiálu na zpracování zakázek. 

Jelikož společnost nemá žádné zásoby, tak se pohotová likvidita rovná běžné 

likviditě. Doporučený interval pro běžnou likviditu je 1,5 - 2,5. Stejně jako okamžitá, 

i běžná likvidita se v roce 2010 a 2014 výrazně lišila od ostatních měřených let svojí 

vysokou hodnotou, opět je to zapříčiněno držením velkého množství peněžních 

prostředků na bankovním účtu a v pokladně. V ostatních letech se výsledky alespoň 

přiblížily k doporučeným hodnotám a v roce 2012 se běžná likvidita společnosti dostala 

do doporučeného intervalu. 

2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti oznamují vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem 

a vypovídají o tom, kolik majetku společnosti je financováno cizími zdroji. 

 

Tabulka č.  12: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 0,19154 1,27586 2,12465 1,70147 0,48457 

Koeficient samofinancování 0,83925 0,43939 0,32004 0,37017 0,67360 

Úrokové krytí 0 0 -1,03614 36,4 0 
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Graf č.  2: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.4 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla jsou takovými doporučeními pro společnosti. Společnost 

nemůže splňovat všechny pravidla najednou, protože si některé navzájem odporují, 

a proto záleží na společnosti, jaké pravidlo upřednostní. 

 

Tabulka č.  13: Bilanční pravidla - položky uvedeny v tisících Kč (Zdroj: vlastní zpracování, účetní 
výkazy uvedené v přílohách) 

Bilanční pravidlo Položka 2010 2011 2012 2013 2014 

Zlaté bilanční pravidlo 
Dlouhodobý majetek 8 378 252 562 349 

Dlouhodobé zdroje 449 522 353 613 1523 

Zlaté pravidlo 

vyrovnání rizika 

Vlastní kapitál 449 522 353 613 1523 

Cizí kapitál 86 666 750 1043 738 

Zlaté pari pravidlo 
Dlouhodobý majetek 8 378 252 562 349 

Vlastní kapitál 449 522 353 613 1523 

Zlaté poměrové pravidlo 
Růst investic + 4625 %  - 33,33 % + 123 % - 37,9 % 

Růst tržeb + 31,53 %  - 37,66 %  + 28,14 %  + 127,4 % 

 

Zlaté bilanční pravidlo udává, že dlouhodobý majetek by měl být kryt 

dlouhodobými zdroji. Toto pravidlo vybraná společnost splňuje ve všech sledovaných 

obdobích, ovšem dlouhodobé zdroje výrazně převyšují hodnotu dlouhodobého majetku. 

Je to způsobeno tím, že společnost financuje dlouhodobými zdroji i část oběžných aktiv 

a tedy využívá konzervativní financování majetku. V roce 2015 se nákupem nového 

užitkového vozu hodnota dlouhodobého majetku zvýší a situace se upraví. 

 

Graf č.  3: Zlaté bilanční pravidlo (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zlaté pravidlo vyrovnání rizika poukazuje na to, že vlastní kapitál by měl být 

vyšší nebo roven cizímu kapitálu. Toto pravidlo společnost plní pouze v roce 2010 

a poté v roce 2014, jinak v žádném ze sledovaných let jí to podmínky neumožní. 

Ukazuje to na to, že byla společnost zadlužena a pro chod společnosti využívala spíše 

cizí zdroje oproti těm vlastním. Rozdíl ve výši vlastního a cizího kapitálu rok od roku 

rostl, v roce 2014 nastal zlom a společnost toto pravidlo plní, ale cizí kapitál 

momentálně představuje jen polovinu kapitálu vlastního. Kdyby společnost v roce 2015 

využila úvěr na financování pořízení užitkového vozu, tak by se cizí zdroje navýšili 

a vedlo by to k optimálnímu výsledku. 

 

 

Graf č.  4: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zlaté pari pravidlo uvádí, že by výše dlouhodobého majetku měla odpovídat výši 

vlastního kapitálu. Společnost toto pravidlo nesplňuje, ovšem vývoj k tomu směřoval 

až do roku 2013. Rozdíl mezi dlouhodobým majetkem a vlastním kapitálem se mezi 

léty postupně snižoval, ale v roce 2014 hodnota vlastního kapitálu oproti dlouhodobému 

majetku prudce vzrostla. Společnost eviduje některý dlouhodobý majetek již odepsaný, 

který opravuje a snaží se ho využívat do té doby, než se úplně zničí, proto je hodnota 

dlouhodobého majetku poměrně nízká. 
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Graf č.  5: Zlaté pari pravidlo (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zlaté poměrové pravidlo ukazuje na to, že tempo růstu investic by mělo být nižší 

než tempo růstu tržeb. Toto pravidlo společnost neplnila, protože v roce 2012 byla 

ztrátová a v roce 2013 pořídila nové investice (osobní automobil). V roce 2014 

společnost začala více ekonomicky vzrůstat a tržby začaly růst rychleji než investice, 

které se naopak snížily z důvodu odepisování majetku. 
 

 

Graf č.  6: Zlaté poměrové pravidlo (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.5 Kapitalizace 

Překapitalizace poukazuje na to, zda společnost vlastní nad míru vlastního 

kapitálu, který kryje i oběžný majetek, opakem je podkapitalizace, která upozorňuje 

na zadlužení. Pokud by vyšla hodnota 1, vše by bylo v normálu, převýšením 

přes hodnotu 1 potom vzniká překapitalizace a výsledek nižší než 1 upozorňuje 

na podkapitalizaci. 

 

Tabulka č.  14: Kapitalizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kapitalizace 56,12500 1,38095 1,40079 1,09075 4,36390 

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2010 byly výrazné výkyvy vedoucí 

k překapitalizaci, kdy společnost financovala majetek převážně z vlastních zdrojů. 

Ovšem v ostatních letech se hodnoty blíží k výsledku 1, ale neustále se drží 

v překapitalizaci. Společnost tím snižuje riziko platební neschopnosti a udržuje 

si finanční stabilitu. 

2.3.6 Shrnutí finanční situace společnosti 

V posledním z hodnocených let, tedy v roce 2014, se společnosti poměrně dařilo 

ve srovnání s minulými roky. Krátkodobé pohledávky se k roku 2014 snížily, ale 56 % 

z nich představují pohledávky po lhůtě splatnosti více než 1 rok. Krátkodobý finanční 

majetek v roce 2014 prudce vzrostl a ke konci roku 2014 má společnost přibližně 

1 300 000,- Kč na bankovním účtu a v pokladně. 

Vlastní kapitál také výrazně vzrostl a to hlavně díky výsledku hospodaření. Cizí 

zdroje naopak poklesly a to tím, že společnost zaplatila část krátkodobých závazků 

po lhůtě splatnosti. Tržby narostly téměř o 2 300 000,-, náklady asi o 1 200 000,-, tedy 

je pozitivní, že tržby rostou více než náklady vynakládané na činnost společnosti. 

Likvidita je v roce 2014 příliš vysoká, vypovídá to o tom, že společnost 

nevyužívá peněžní prostředky efektivně, měla by zaplatit závazky, které jsou po lhůtě 

splatnosti. Tím by se jí snížily závazky a také likvidita. Ale pozitivní je, 

že se zadluženost snížila oproti minulým rokům na optimální hodnotu. 

Ze strany bilančních pravidel dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobými zdroji, 

dlouhodobé zdroje sice výrazně převyšují dlouhodobý majetek, ale v následujícím roce 
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se výsledek upraví díky nákupu užitkového vozu. Vlastní kapitál je vyšší než cizí 

zdroje, ale pořízením užitkového vozu pomocí úvěru by se také situace vylepšila. 

A tržby rostou více než investice, což poukazuje na finanční stabilitu. 

Na základě rozhovoru s vedením a účetním společnosti bylo zjištěno, 

že ve společnosti není žádný ekonom, který by se zajímal o ekonomickou stránku 

společnosti, zajišťoval zhodnocení volných finančních prostředků a celkově plánoval 

budoucnost. Společnost se nechce dále rozšiřovat z hlediska zaměstnanců a vyhovuje 

jí aktuální situace.  

Na běžném účtu je dostatečné množství finančních prostředků na to, 

aby se užitkový vůz koupil z vlastních zdrojů. Ovšem tato varianta financování není 

nejvhodnější, protože by to byl pro společnost příliš vysoký jednorázový finanční výdaj, 

který si nemůže uplatnit jako daňově uznatelný náklad. A také má ještě poměrně dost 

krátkodobých závazků, které musí v roce 2015 splatit a kterými se sníží stav na běžném 

účtu. Proto práce hodnotí jako optimální financování z části vlastními a z části cizími 

zdroji, ať už úvěrem nebo finančním leasingem, kde je finančně únosnější splácení 

v nižších měsíčních splátkách. Společnost by nemusela mít obavy, že by se dostala 

do finanční neschopnosti, protože by měla na běžném účtu dostatečnou finanční 

rezervu. 

2.4 Úvěrové financování 

Pro financování užitkového vozu formou úvěru byly vybrány leasingové 

společnosti GE Money Auto, s. r. o., UniCredit Leasing CZ, a. s., UNILEASING, a. s. 

a banka Sberbank CZ, a. s.. Doba splatnosti po předešlé domluvě se společníky 

SPORT LINE servis, s. r. o. byla určena na 3 roky a podíl vlastních zdrojů 

na financování vozu 40 % z pořizovací ceny. 

Výběr byl udělán na základě důvěryhodnosti společností, což dokládá, že jsou 

evidovány v Seznamu měnových finančních institucí v České republice, nebo mají 

členství v České leasingové a finanční asociaci. Dále bylo pohlíženo na výši úrokových 

sazeb nabízených úvěrů. U všech společností úvěrového financování nebylo možné 

poskytnutí potřebných informací k nabídkám úvěrů pro zpracování této práce, proto toto 

kritérium také dopadalo na výběr. 
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Společnost SPORT LINE servis, s. r. o. má běžný účet vedený u Komerční 

banky, a. s., kde ale pro bližší posouzení úvěrového financování nebylo možné sdělit 

konkrétní informace. 

2.4.1 GE Money Auto, s. r. o. 

GE Money Auto patří do skupiny General Electric. Poskytuje leasing a úvěr 

na osobní a užitkové vozy a také na motocykly. V České republice vznikla tato 

společnost v roce 1995 a od té doby se stále inovuje, aby poskytovala efektivnější 

financování vozidel. 

Pro společnost SPORT LINE servis, s. r. o. byl vybrán účelový úvěr 

autoCREDIT na nákup užitkového vozu, který je určen na financování osobních 

a užitkových vozů do 3,5 tuny. Doba splácení může být od 6 do 84 měsíců a v tomto 

případě bude 36 měsíců. Je zde možnost předčasného splacení. Peněžní prostředky 

budou převedeny na účet prodejce vozu. 

 

Tabulka č.  15: Nabídka úvěru - GE Money Auto, s. r. o. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 12 a 13) 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 

Záloha 
40 % 

248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 11 728 Kč 

Roční úroková sazba 8,3 % 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 

 

2.4.2 UniCredit Leasing CZ, a. s.  

UniCredit Leasing CZ, a. s. je společnost univerzálního charakteru, která 

poskytuje nebankovní financování. Vznikla v roce 1991. UniCredit Leasing je velká 

skupina, která má pokrytí i v jiných státech než v České republice, například 

v Rakousku, Německu, Itálii nebo také na Slovensku a Ukrajině. Financuje stroje 

a technologie, zdravotnické, zemědělské a transportní techniky, nákladní, užitkové 

a osobní automobily. 

Společnosti SPORT LINE servis, s. r. o. byla navrhnuta nabídka 

na podnikatelský účelový úvěr CreditAuto na dobu 36 měsíců, s fixními splátkami 
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hrazenými vždy na konci měsíce. Finanční prostředky jsou převedeny přímo na účet 

prodejce užitkového vozu. 

 

Tabulka č.  16: Nabídka úvěru - UniCredit Leasing CZ, a. s. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 14 a 15) 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 

Záloha 
40 % 

248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 11 039 Kč 

Roční úroková sazba 4,26 % 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 

 

2.4.3 UNILEASING, a. s. 

Unileasing je společnost orientovaná na zákazníky a vznikla v roce 1991. 

Poskytuje leasing, úvěrové financování, odkup pohledávek, splátkový prodej a podobně 

na osobní, dodávkové a nákladní automobily, autobusy, stroje a technologie, 

zemědělskou, lesnickou, stavební, přepravní, zdravotní a sportovní techniku.  

Pro společnost byl vybrán úvěr na 36 měsíců s fixními měsíčními splátkami. 

K tomuto úvěru si společnost může nechat sjednat i pojištění vozidla a je zde možnost 

předčasného splacení úvěru. 

 

Tabulka č.  17: Nabídka úvěru - UNILEASING, a. s. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 16 a 17) 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 

Záloha 
40 % 

248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 11 296 Kč 

Roční úroková sazba 5,8 % 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 

 

2.4.4 Sberbank, a. s. 

Banka Sberbank vznikla na českém trhu v roce 1993 a to ještě pod názvem 

Volksbank CZ. Jedná se o komerční banku, která nabízí bankovní obchody a finanční 

služby všeho druhu pro právnické i fyzické osoby a pro občany. Získala ocenění 

jako klientsky nejpřívětivější a nejdynamičtější banka roku 2013. 
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Nabídka úvěru pro společnost má investiční povahu, to znamená, že financuje 

rozvojové aktivity firem, nákupy strojního zařízení nebo nemovitostí a veškerého 

vybavení. Jedná se o účelový splátkový úvěr s fixní úrokovou sazbou, který 

je poskytnut na 36 měsíců. 

 

Tabulka č.  18: Nabídka úvěru - Sberbank, a. s. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 18 a 19) 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 

Záloha 
40 % 

248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 11 483 Kč 

Roční úroková sazba 6,9 % 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 

 

2.5 Leasingové financování 

Pro financování leasingem byly vybrány společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s. 

a UNILEASING, a. s.. Základní informace o těchto společnostech byly popsány 

již dříve u úvěrového financování, protože společnosti SPORT LINE servis, s. r. o. 

navrhly jak úvěr, tak i leasing. U finančního leasingu by měla trvat minimální doba 

financování tak dlouho, jako odepisování konkrétního majetku. Záleží tedy na tom, 

do které odpisové skupiny je předmět financování zařazen a pro užitkový vůz doba 

odepisování představuje 60 měsíců (2. odpisová skupina). U 2. až 6. odpisové skupiny 

lze tuto dobu zkrátit o 6 měsíců, tedy na 54 měsíců. 

Výběr leasingových společností byl založen na stejných podmínkách jako 

u výběru společností úvěrového financování. Důležitá je důvěryhodnost, výše 

úrokových sazeb a poskytnutí informací pro zpracování. 

2.5.1 UniCredit Leasing CZ, a. s. 

Nabídka je na leasing s názvem LeasAuto, kde leasingová společnost koupí od 

automobilové společnosti užitkový vůz a přenechá ho za měsíční úplaty společnosti 

SPORT LINE servis, s. r. o., která si po skončení doby leasingu odkoupí vůz za 1 210,-- 

Kč včetně DPH. Leasing je stanovený na 54 a 60 měsíců s fixními měsíčními splátkami. 
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Tabulka č.  19: Nabídka leasingu - UniCredit Leasing CZ, a. s. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 19 
a 20) 

Doba financování 54 měsíců 60 měsíců 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 620 712 Kč 

Mimořádná splátka 
40 % 40 % 

248 285 Kč 248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 7 705 Kč 6 961 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 0 Kč 

 

2.5.2 UNILEASING, a. s. 

Nabídka je na finanční leasing s právem koupě, kdy by během doby splácení byl 

užitkový vůz ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení splácení, tedy 

po 60 měsících, by měla naše společnost předkupní právo na koupi toho užitkového 

vozu a to za cenu 1 210,-- Kč. 

Tímto finančním leasingem lze financovat osobní i dodávkové vozy, autobusy 

a nákladní automobily, stroje a technologii, zemědělskou, lesnickou, stavební, 

přepravní, zdravotní a sportovní techniku a zařízení. 

 

Tabulka č.  20: Nabídka leasingu - UNILEASING, a. s. (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 22) 

Doba financování 60 měsíců 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 

Mimořádná splátka 
40 % 

248 285 Kč 

Fixní měsíční splátka 7 131 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ FINANCOVÁNÍ VOZU 

3.1 Porovnání a vyhodnocení úvěrových a leasingových nabídek 

Všechny společnosti, které poskytují úvěrové financování, umožnili dobu 

čerpání úvěru na 36 měsíců, tedy na 3 roky. Část, kterou bude společnost hradit 

z vlastních peněžních prostředků, činí 40 % z pořizovací ceny užitkového vozu. 

Všechny nabídky úvěrů umožňují splácení ve fixních anuitních splátkách. Zpracované 

jednotlivé nabídky úvěrů jsou uvedeny v tabulce níže. 

Společnost SPORT LINE servis, s. r. o. si nechá pojistit nový užitkový vůz 

u pojišťovny, kde má pojištěný veškerý svůj majetek, proto jsou nabídky vytvořeny 

bez zahrnutí pojištění. 

 

Tabulka č.  21: Shrnutí úvěrových nabídek (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 12 - 19) 

 
GE 

Money Auto 

UniCredit 

Leasing 
UNILEASING Sberbank 

Doba trvání úvěru 36 měsíců 36 měsíců 36 měsíců 36 měsíců 

PC včetně DPH 620 712 Kč 620 712 Kč 620 712 Kč 620 712 Kč 

Část PC hrazená společností 248 285 Kč 248 285 Kč 248 285 Kč 248 285 Kč 

Roční úroková sazba 8,3 % 4,26 % 5,8 % 6,9 % 

Měsíční splátka 11 728 Kč 11 039 Kč 11 296 Kč 11 483 Kč 

Poslední splátka 11 489 Kč 11 039 Kč 11 304 Kč 11 466 Kč 

Výše úroků celkem 49 542 Kč 24 965 Kč 34 236 Kč 40 943 Kč 

Výše splátek celkem 421 969 Kč 397 392 Kč 406 664 Kč 413 371 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výše úvěru 670 254 Kč 645 677 Kč 654 949 Kč 661 655 Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že nejlépe úročený úvěr je nabízen od společnosti UniCredit 

Leasing, platily by se zde i nejnižší měsíční splátky a celková výše úvěru vychází 

nejvýhodněji ze všech vybraných nabídek financování. Jako druhá nejvýhodnější 

nabídka je od společnosti UNILEASING, která je v celkové výši úvěru o 9272,-- Kč 

dražší. Jako další v pořadí vzhledem k celkové výši úvěru se představuje nabídka 

od banky Sberbank a nejdražší úvěr nabízí GE Money Auto. Celkové výpočty 

jednotlivých nabídek úvěrového financování jsou uvedeny v přílohách č. 12 - 19. 
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U finančního leasingu je možné vybírat financování na 54 i 60 měsíců. Doba 

splácení se oproti úvěrovému financování prodlužuje o 18 nebo 24 měsíců, ale jsou 

zde nižší fixní měsíční splátky. Mimořádná splátka je u obou společností leasingového 

financování stejná jako u financování úvěrem - 40 % z pořizovací ceny. Kupní cena 

po skončení doby leasingu by činila 1 210,-- Kč včetně DPH. 

 

Tabulka č.  22: Shrnutí leasingových nabídek (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 20 a 22) 

 
UniCredit 

Leasing CZ, a. s. 
UNILEASING, a. s. 

Doba trvání leasingu 54 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 

Pořizovací cena včetně DPH 620 712 Kč 620 712 Kč 620 712 Kč 

Mimořádná splátka 248 285 Kč 248 285 Kč 248 285 Kč 

Měsíční splátka 7 705 Kč 6 961 Kč 7 131 Kč 

Leasingová marže 43 643 Kč 45 233 Kč 55 433 Kč 

Kupní cena 1 210 Kč 1 210 Kč 1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Leasingový koeficient 1,07226 1,07482 1,09125 

Výše leasingu 665 565 Kč 667 155 Kč 677 355 Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že výhodnější leasingové financování je od společnosti 

UniCredit Leasing, které představuje nižší měsíční splátky s porovnáním 60měsíční 

doby splatnosti, celkové finanční služby a tedy i nižší celkovou výši výdajů na pořízení 

užitkového vozu. Pro společnost SPORT LINE servis, s. r. o. by v případě leasingu bylo 

vhodné vybrat finanční leasing od společnosti UniCredit Leasing a to na dobu splatnosti 

54 měsíců, které je výhodnější než 60měsíční splácení a také by byla hodnota celkového 

dluhu dříve splacena. 

Pro společnost by bylo vhodné využití financování od společnosti UniCredit 

Leasing CZ, s. r. o.. Po finanční stránce se financování jeví jako nejvýhodnější a to jak 

z výběru nabídek na úvěrové financování, tak i na to leasingové. Časový rozdíl mezi 

úvěrovým a leasingovým financování je 18 měsíců, úvěr by byl poskytnut na 36 měsíců 

a leasing na 54 měsíců. Společnost si může vzhledem k rostoucímu počtu zakázek (tedy 

i růstu tržeb a výsledku hospodaření) dovolit platit vyšší splátky v kratším časovém 

horizontu a v případě úvěru by byl závazek splacen za kratší dobu a byla by přeplacena 

nižší částka za poskytnuté služby od této společnosti poskytující financování. 
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V případě financování úvěrem by připadalo vlastnictví užitkového vozu 

společnosti SPORT LINE servis, s. r. o. zápisem v technickém průkazu a vůz by také 

odepisovala. Daňově uznatelným nákladem by byly pro společnost daňové odpisy 

a úroky z úvěru. 

U financování leasingem by leasingová společnost odkoupila od prodejce 

užitkového vozu tento vůz a přenechala by ho společnosti SPORT LINE servis, s. r. o. 

za měsíční splátky. Nevýhodou by bylo, že by vůz vlastnila leasingová společnost a také 

by jej odepisovala. Až po splacení celkové hodnoty splátek a odkupu za kupní cenu 

by se stala vlastníkem společnost SPORT LINE servis, s. r. o., která by vůz přijala 

už téměř odepsaný. Společnost by byla také omezena úpravami na vozu, tyto úpravy 

by mohla dělat jen se souhlasem leasingové společnosti. Po celou dobu splácení 

je možné uplatnit jako daňově uznatelný náklad leasingové splátky. 

3.2 Daňové dopady úvěrového a leasingového financování 

3.2.1 Daňové dopady úvěrového financování 

Při úvěrovém financování jsou jako daňově uznatelný náklad odpisy užitkového 

vozu a úroky z úvěru. Jednotlivé položky se počítají z pořizovací ceny bez DPH, která 

činí 512 985,-- Kč.  

Daňové odpisy, které by si společnost mohla uplatnit jako daňově uznatelný 

náklad, který by odečetla od základu daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob, 

jsou uvedeny v tabulce níže pro jednotlivé roky odepisování. Pro odepisování byl 

zvolen zrychlený způsob, protože společnost tímto způsobem odepisuje veškerý 

majetek. Předpokládá se, že by byl užitkový vůz zaevidován do užívání v roce 2015. 

 

Tabulka č.  23: Výpočet daňových odpisů jako daňově uznatelného nákladu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roky Daňové odpisy Oprávky Zůstatková cena 

2015 102 597 Kč 102 597 Kč 410 388 Kč 

2016 164 155 Kč 266 752 Kč 246 233 Kč 

2017 123 116 Kč 389 869 Kč 123 116 Kč 

2018 82 078 Kč 471 946 Kč 41 039 Kč 

2019 41 039 Kč 512 985 Kč 0 Kč 

 



 

54 

 

Úroky z úvěru by byly daňově uznatelným nákladem za předpokladu, že by byly 

skutečně zaplaceny. Zde hraje roli počátek splácení úvěru, který by měl nastat 

pravděpodobně od července roku 2015. Tudíž do roku 2015 by se zahrnovaly úroky 

za prvních 6 měsíců splácení, v roce 2016 za dalších 12 měsíců, stejně tak i v roce 2017 

a v roce 2018 za zbylých 6 měsíců. 

 

Tabulka č.  24: Výpočet úroků z úvěru jako daňově uznatelného nákladu (Zdroj: vlastní zpracování, 
příloha č. 15) 

Roky 
Počet měsíců 

splácení v roce 
Úroky z úvěru 

2015 6 6 126 Kč 

2016 12 9 097 Kč 

2017 12 4 735 Kč 

2018 6 674 Kč 

 

3.2.2 Daňové dopady leasingového financování 

Při financování formou leasingu jsou daňově uznatelným nákladem leasingové 

splátky bez DPH. Zde hraje také roli počátek splácení leasingu, který by měl nastat 

stejně jako u úvěru od července roku 2015. Do daňově uznatelného nákladu 

se započítává i mimořádná splátka, která se ale musí rozpočítat poměrně na jednotlivé 

roky trvání leasingu. Pro výpočty, které jsou uvedeny v tabulce, jsou důležité tyto 

informace: pořizovací cena - 512 985,-- Kč, mimořádná splátka - 205 194,-- Kč, 

měsíční splátka - 6 368,-- Kč, leasingová marže - 36 081,-- Kč, kupní cena - 1 000,-- Kč 

(částky jsou uvedeny bez DPH). 

 

Tabulka č.  25: Výpočet daňově uznatelného nákladu u leasingu (Zdroj: vlastní zpracování, příloha č. 20) 

Roky 
Počet měsíců 

splácení v roce 

Součet splátek 

za rok 

Daňově uznatelný 

náklad 

2015 6 243 402 Kč 61 007 Kč 

2016 12 76 416 Kč 122 015 Kč 

2017 12 76 416 Kč 122 015 Kč 

2018 12 76 416 Kč 122 015 Kč 

2019 12 76 416 Kč 122 015 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nejvhodnější variantu financování 

pořízení užitkového vozu Ford Transit pro společnost SPORT LINE servis, s. r. o. a toto 

rozhodnutí zdůvodnit. 

V první části byla popsána teoretická východiska, ze kterých se dále vycházelo. 

Bylo vymezeno, co představuje dlouhodobý majetek a jak se člení, jeho pořízení, 

oceňování a odepisování. Poté bylo vysvětleno, jaké jsou varianty financování pořízení 

majetku, tedy vlastními a cizími zdroji nebo jejich kombinací a jaké přinášejí pozitivní 

a negativní stránky. Na závěr této teoretické části bylo objasněno, jak se vytvoří 

zhodnocení finanční situace společnosti a které metody a ukazatele jsou vhodné právě 

pro problematiku financování pořízení majetku. 

Další část práce představila vybranou společnost SPORT LINE servis, s. r. o. 

a předmět financování  - užitkový vůz Ford Transit Van L2. Dále je uvedeno praktické 

posouzení stavu společnosti na základě srovnání účetních výkazů ve sledovaných 

obdobích, vypočítány a popsány ukazatele likvidity a zadluženosti, byla zjištěna 

finanční stabilita pomocí bilančních pravidel a nakonec byla posouzena kapitalizace 

společnosti. 

Výsledky tohoto finančního zhodnocení ukazují, že je společnost momentálně 

finančně stabilní. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti se snížily. Vlastní kapitál 

vzrostl, naopak cizí zdroje klesly a tím se zadluženost dostala na optimální výši. 

Peněžními prostředky, kterými disponuje, by mohla financovat pořízení užitkového 

vozu, ale bylo to nedoporučeno vzhledem k vysokému jednorázovému výdaji a také 

proto, že má společnost poměrně dost mzdových závazků a závazků vůči státu, které 

by měla v roce 2015 zaplatit. Proto byl zvolen způsob financování kombinovaný 

vlastními i cizími zdroji a to tak, že 40 % pořizovací ceny uhradí společnost z vlastních 

zdrojů a zbylých 60 % z těch cizích. Likvidita je momentálně příliš vysoká, ale úhradou 

části pořizovací ceny užitkového vozu z vlastních zdrojů se sníží. 

Cizí zdroje mohou být získány formou úvěrového nebo leasingového 

financování. Pro úvěrové financování byly vybrány čtyři společnosti, které poskytly 

nabídky na úvěr s dobou splatnosti 36 měsíců a 40 % akontací. Lišila se samozřejmě 

výše úrokových sazeb, tedy i výše splátek a celková výše úvěru. Nabídky leasingového 
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financování poskytly dvě společnosti s výběrem doby splatnosti mezi 54 a 60 měsíci 

a mimořádnou splátkou 40 %. 

Následně byly všechny nabídky financování shrnuty, porovnány a závěrem byla 

vyhodnocena nejefektivnější, kterou byla nabídka od společnosti UniCredit Leasing CZ, 

a. s. na úvěrové financování s celkovou výší úvěru 645 677 Kč, která představovala 

nejnižší úrokovou sazbu, měsíční splátky i celkovou výši úvěru. V porovnání 

s leasingovými nabídkami by byl úvěr splacen dříve a za nižší celkové náklady. 

Vlastníkem užitkového vozu by byla společnost SPORT LINE servis, s. r. o., která 

by mohla s vozem jakkoli manipulovat a mohla by si uplatnit jako daňově uznatelný 

náklad daňové odpisy a úroky z úvěru.  
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XIII 

 

 



 

XIV 

 

Příloha č. 9: Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2012 

 

  



 

XV 

 

Příloha č. 10: Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 

 

 

  



 

XVI 

 

Příloha č. 11: Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 

 

 



 

XVII 

 

 

 

  



 

XVIII 

 

Příloha č. 12: Nabídka na financování úvěrem od GE Money Auto, s. r. o. 

 

 

  



 

XIX 

 

Příloha č. 13: Splátkový kalendář úvěru od GE Money Auto, s. r. o. 

 

GE Money Auto 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

0       372427 

1 11728 2576 9152 363275 

2 11728 2513 9215 354060 

3 11728 2449 9279 344781 

4 11728 2385 9343 335437 

5 11728 2320 9408 326029 

6 11728 2255 9473 316556 

7 11728 2190 9538 307018 

8 11728 2124 9604 297413 

9 11728 2057 9671 287743 

10 11728 1990 9738 278005 

11 11728 1923 9805 268200 

12 11728 1855 9873 258327 

13 11728 1787 9941 248385 

14 11728 1718 10010 238375 

15 11728 1649 10079 228296 

16 11728 1579 10149 218147 

17 11728 1509 10219 207928 

18 11728 1438 10290 197638 

19 11728 1367 10361 187277 

20 11728 1295 10433 176845 

21 11728 1223 10505 166340 

22 11728 1151 10577 155762 

23 11728 1077 10651 145112 

24 11728 1004 10724 134387 

25 11728 930 10798 123589 

26 11728 855 10873 112716 

27 11728 780 10948 101767 

28 11728 704 11024 90743 

29 11728 628 11100 79643 

30 11728 551 11177 68466 

31 11728 474 11254 57211 

32 11728 396 11332 45879 

33 11728 317 11411 34468 

34 11728 238 11490 22979 

35 11728 159 11569 11410 

36 11489 79 11410 0 

Celkem 421969 49542 372427   



 

XX 

 

Příloha č. 14: Nabídka na financování úvěru od UniCredit Leasing CZ, a. s. 

 

 



 

XXI 

 

Příloha č. 15: Splátkový kalendář úvěru od UniCredit Leasing CZ, a. s. 

 

UniCredit Leasing 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

0       372427 

1 11039 1322 9717 362711 

2 11039 1288 9751 352960 

3 11039 1253 9786 343174 

4 11039 1218 9820 333354 

5 11039 1183 9855 323498 

6 11039 1148 9890 313608 

7 11039 1113 9925 303683 

8 11039 1078 9961 293722 

9 11039 1043 9996 283726 

10 11039 1007 10031 273695 

11 11039 972 10067 263628 

12 11039 936 10103 253525 

13 11039 900 10139 243386 

14 11039 864 10175 233212 

15 11039 828 10211 223001 

16 11039 792 10247 212754 

17 11039 755 10283 202470 

18 11039 719 10320 192151 

19 11039 682 10357 181794 

20 11039 645 10393 171401 

21 11039 608 10430 160971 

22 11039 571 10467 150503 

23 11039 534 10504 139999 

24 11039 497 10542 129457 

25 11039 460 10579 118878 

26 11039 422 10617 108262 

27 11039 384 10654 97607 

28 11039 347 10692 86915 

29 11039 309 10730 76185 

30 11039 270 10768 65417 

31 11039 232 10806 54610 

32 11039 194 10845 43766 

33 11039 155 10883 32882 

34 11039 117 10922 21960 

35 11039 78 10961 11000 

36 11039 39 11000 0 

Celkem 397392 24965 372427   



 

XXII 

 

Příloha č. 16: Nabídka na financování úvěru od UNILEASING, a. s. 

 

 

  



 

XXIII 

 

Příloha č. 17: Splátkový kalendář úvěru od UNILEASING, a. s. 

 

UNILEASING 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

0       372427 

1 11296 1800 9496 362931 

2 11296 1754 9542 353389 

3 11296 1708 9588 343801 

4 11296 1662 9634 334167 

5 11296 1615 9681 324486 

6 11296 1568 9728 314758 

7 11296 1521 9775 304984 

8 11296 1474 9822 295162 

9 11296 1427 9869 285292 

10 11296 1379 9917 275375 

11 11296 1331 9965 265410 

12 11296 1283 10013 255397 

13 11296 1234 10062 245335 

14 11296 1186 10110 235225 

15 11296 1137 10159 225066 

16 11296 1088 10208 214858 

17 11296 1038 10258 204600 

18 11296 989 10307 194293 

19 11296 939 10357 183936 

20 11296 889 10407 173529 

21 11296 839 10457 163072 

22 11296 788 10508 152564 

23 11296 737 10559 142005 

24 11296 686 10610 131396 

25 11296 635 10661 120735 

26 11296 584 10712 110022 

27 11296 532 10764 99258 

28 11296 480 10816 88442 

29 11296 427 10869 77573 

30 11296 375 10921 66652 

31 11296 322 10974 55678 

32 11296 269 11027 44651 

33 11296 216 11080 33571 

34 11296 162 11134 22437 

35 11296 108 11188 11250 

36 11304 54 11250 0 

Celkem 406664 34236 372428   

  



 

XXIV 

 

Příloha č. 18: Nabídka na financování úvěru od Sberbank, a. s. 

 

 



 

XXV 

 

Příloha č. 19: Splátkový kalendář úvěru od Sberbank, a. s. 

 

Sberbank 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

0       372427 

1 11483 2142 9341 363086 

2 11483 2088 9395 353691 

3 11483 2034 9449 344241 

4 11483 1979 9504 334738 

5 11483 1925 9558 325180 

6 11483 1870 9613 315567 

7 11483 1815 9668 305898 

8 11483 1759 9724 296174 

9 11483 1703 9780 286394 

10 11483 1647 9836 276558 

11 11483 1590 9893 266666 

12 11483 1533 9950 256716 

13 11483 1476 10007 246709 

14 11483 1419 10064 236645 

15 11483 1361 10122 226523 

16 11483 1303 10180 216342 

17 11483 1244 10239 206103 

18 11483 1185 10298 195806 

19 11483 1126 10357 185449 

20 11483 1066 10417 175032 

21 11483 1007 10476 164556 

22 11483 946 10537 154019 

23 11483 886 10597 143422 

24 11483 825 10658 132763 

25 11483 763 10720 122044 

26 11483 702 10781 111263 

27 11483 640 10843 100420 

28 11483 578 10905 89514 

29 11483 515 10968 78546 

30 11483 452 11031 67515 

31 11483 388 11095 56420 

32 11483 325 11158 45261 

33 11483 260 11223 34039 

34 11483 196 11287 22752 

35 11483 131 11352 11400 

36 11466 66 11400 0 

Celkem 413371 40943 372428   



 

XXVI 

 

Příloha č. 20: Nabídka na financování leasingem od UniCredit Leasing CZ, a. s. (54 měsíců) 

 

 

  



 

XXVII 

 

 

Příloha č. 21: Nabídka na financování leasingem od UniCredit Leasing CZ, a. s. (60 měsíců) 

 

 



 

XXVIII 

 

Příloha č. 22: Nabídka na financování leasingem od UNILEASING, a. s. 

 

 

 


