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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na formy financování pořízení dlouhodobého majetku.  

První část této práce je zaměřena na obecnou charakteristikou dlouhodobého majetku a 

jednotlivé možnosti jeho financování. V druhé části pracuji se skutečnými daty 

společnosti ABC s.r.o., která jsou důležitá pro zhodnocení finanční situace podniku. 

Následně dle zjištěných faktů navrhnu výběr nejvýhodnější alternativy financování 

pořízení majetku. 

 

 

Abstract  

The bachelor´s thesis is focused on forms of financing the acquisition of fixed assets. The 

first part of this thesis deals with the theory, it is a general characterization of the fixed 

assets and the options for their financing. In the second part I work with real data of the 

ABC Company, Ltd., which are important for the assessment of their financial situation. 

Subsequently, according to the findings suggest a selection of the best alternatives of 

financing the acquisition of assets. 
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ÚVOD 

Každá společnost během své existence řeší otázku spojenou s problematikou variant 

financování pořízení dlouhodobého majetku. Pokud jakákoliv společnost zvažuje 

pořízení majetku, měla by pečlivě zvážit, jakou variantu financování zvolí. Je důležité  

především posoudit, jaká je finanční situace dané společnosti a jaké možnosti nabízí 

jednotlivé úvěrové a leasingové společnosti. Ne vždy nastane skutečnost, kdy společnost 

má dostatek volných peněžních prostředků nebo naopak, že není zadlužena více, než si 

optimální doporučení žádá. Může nastat situace, kdy daná společnost nemá dostatečné 

množství peněžních prostředků, ale za to si může dovolit financovat požadovaný 

dlouhodobý majetek prostřednictvím úvěru či leasingu. V opačném případě může nastat 

situace, kdy společnost je zadlužena tak, že cizí zdroje by nebyly nejvhodnějším řešením. 

V takovém případě je vhodné použít vlastní peněžní prostředky, ovšem v případě, má- li 

je společnost k dispozici. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout nejvhodnější formu financování pořizovaného 

dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti a to na základě zjištěných informací a 

prováděných analýz. 

Z důvodu citlivosti zde uváděných informací si tato společnost nepřeje být jmenována , 

a proto bude uvedena pod jménem ABC s.r.o. 

Tato práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a následně na část praktickou.  

Teoretická část se zabývá především odbornými poznatky z literatury. V této kapitole se 

zaměřím na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku, jak tento majetek členíme, 

jakými způsoby můžeme tento majetek nabýt a také oceňovacími základnami, které 

přicházejí v úvahu právě při jeho pořízení. Další významná část v této kapitole je 

věnována zdrojům financování. Pokud má podnik v plánu investovat do nějakého aktiva, 

měl by pečlivě zvážit, jakou formu financování zvolí. Každá společnost je specifická, 

tudíž nelze navrhnout optimální řešení, které by vyhovovalo všem. Mezi běžné a oblíbené 

formy financování patří financování prostřednictvím leasingu či bankovního úvěru, ale 

ovšem i z vlastních peněžních prostředků. Je nutné podotknout, že každá z variant 

financování má své výhody i nevýhody, které budou v této části detailněji rozebrány. 

Praktická část se zaměřuje na společnost ABC s.r.o. V této kapitole popíši předmět jejího 

podnikání a zhodnotím její vývoj v horizontu pěti let. Nedílnou součástí této části je také 

rozbor finanční situace podniku prostřednictvím finanční analýzy, a to analýzy 

poměrových ukazatelů. Rovněž se zaměřím na bilanční pravidla, která při jejich 

dodržování zaručují jistější chod podniku. Díky finanční analýze ohodnotím finanční 

zdraví podniku a následně dle zjištěných informací zvolím nejefektivnější variantu 

financování pořízení konkrétního aktiva, které bude nejlépe vyhovovat společnosti, pro 

niž je tato práce zpracovávána. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část se zabývá odbornými poznatky z literatury a je výchozím podkladem pro 

část praktickou. V této kapitole bude podrobně vysvětlena problematika vymezení 

dlouhodobého majetku, jak lze typ tohoto majetku nabýt a jak ho lze ocenit k okamžiku 

jeho pořízení. Nedílnou součást této kapitoly tvoří zdroje financování, kdy je pro 

společnost vhodné odpovědět si na otázku, zda financovat pořizovaný dlouhodobý 

majetek prostřednictvím vlastních či cizích zdrojů. Závěrem této části bude porovnání 

jednotlivých zdrojů financování. 
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1 Vymezení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je významnou a důležitou součástí aktiv podniku. Dlouhodobým 

majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok, opotřebovává se postupně během doby své životnosti a poskytuje tak ekonomický 

prospěch dlouhodobě. Jedná se tedy o dlouhodobá aktiva, která předávají svou hodnotu 

do hodnoty vyráběné produkce postupně. (Bulla, 2014) 

Dlouhodobý majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví zahrnuje: 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. 

U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je podstatným rysem jeho účel. 

Především má umožňovat, usnadňovat či rozšiřovat stávající podnikatelskou činnost.  

Tento majetek není teda za běžných podmínek určen k prodeji, ale k dlouhodobému 

užívání v činnosti podniku. Naproti tomu, dlouhodobý finanční majetek nepořizuje 

podnik s cílem používat ho ke své činnosti, nýbrž proto, aby z něho dosáhl prospěchu 

v podobě určitých výnosů (např. přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosové úroky 

apod.) nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení (zejména v důsledku růstu tržních 

cen). (Kovanicová, 2012) 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví 

rozumí položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění stanoveném účetní 

jednotkou zejména níže jmenované: 

 zřizovací výdaje – souhrn vynaložených výdajů na založení účetní jednotky do 

okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní 

cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné a pachtovné. 

Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 

a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou obchodní korporace 

nebo družstva, 
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 nehmotné výsledky výzkumné činnosti a software  – jedná se o takové výsledky 

a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo 

nabyty od jiných osob, 

 ocenitelná práva – předměty průmyslového a obchodního vlastnictví, výsledky 

duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních předpisů, 

 goodwill – pro účely této vyhlášky kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo 

oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem 

jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy, 

 povolenky na emise a preferenční limity (bez ohledu na výši jejich ocenění), 

 za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení 

dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní 

jednotkou. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu 

způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění 

stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se nepovažují zejména znalecké posudky, průzkumy 

trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí aj. 

1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví 

rozumí položky níže jmenované: 

a) bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti 

 nemovité věci1 v členění na: 

- pozemky 

- stavby: 

                                                 
1 Nemovité věci (zejména pozemky a stavby) jsou považovány za zboží, pokud účetní jednotka, jejímž 

předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí (realit), nakupuje nemovitosti za účelem prodeje, sama 

je nevyužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení, např. realitní kancelář. 



15 

 

1. stavby (ve smyslu stavebního zákona) včetně budov, důlní díla a důlní stavby 

pod povrchem, vodní díla a další stavební díla například podle zákona 

o  vodovodech a kanalizacích, 

2. právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovujíc í 

právu stavby a není a nemůže být vykazováno jako součást ocenění stavby, 

3. byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, 

4. otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

5. technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

 ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části, 

 umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, 

předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštními 

právními předpisy, 

 věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, 

b) samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí obsahuje:  

 předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění, 

 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 

1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (např. stroj, dopravní 

prostředky, inventář aj.). Podnik může do této položky zařadit i takové movité 

věci, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok, avšak výše ocenění je nižší 

než částka stanovená účetní jednotkou. Pokud tak účetní jednotka neučiní, 

považuje se takový majetek za drobný hmotný majetek, 

c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky se rozumějí: 

 ovocné stromy nebo keře vysazené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha 

v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha, 

 trvalý porost chmelnic a vinic, 

d) dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše 

ocenění určené účetní jednotkou, 
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e) technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 

f) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je takovým majetkem, který je ve fázi 

pořizování a nebyl uveden do stavu způsobilého k užívání, 

g) oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu 

způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí 

a  povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. 

1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní či půjčuje za účelem 

dlouhodobého investování volných peněžních prostředků nebo volných nepeněžních 

aktiv takovým způsobem, který mu přinese očekávaný prospěch charakteru dividend 

a  úroků. (Kovanicová, 2012) 

Patří zde: 

 dlouhodobé cenné papíry a podíly, 

 dlouhodobé zápůjčky a úvěry, 

 jiný dlouhodobý finanční majetek, 

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 
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2 Způsoby pořízení a oceňování dlouhodobého majetku 

Správnost ocenění dlouhodobého majetku při jeho pořízení je velmi důležité, neboť to, 

jak jej na začátku jeho ekonomické životnosti oceníme, se následně projeví ve všech 

následujících operacích souvisejících s tímto majetkem. Pokud majetek nesprávně 

oceníme, nedojde ke zkreslení údajů pouze v účetnictví, ale mohou vzniknout i nesprávné 

informace pro daňové účely. 

Způsob ocenění dlouhodobého majetku se úzce prolíná se způsobem jeho pořízení. 

V podnikatelské činnosti existuje celá řada možností nabytí dlouhodobého majetku, 

přičemž mezi nejběžnější a nejznámější způsoby patří nákup od externího dodavatele, 

bezúplatné nabytí (darování), vlastní výroba, vklad společníka, pronájem (leasing) či 

převod z osobního užívání do podnikání. (Šebestíková, 2013) 

Pořizují-li se jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku úplatně, 

tzn. dodavatelsky, ocení se pořizovací cenou.  Tato cena zahrnuje kromě ceny pořízení 

také vedlejší náklady spojené s jejím pořízením.  

Vymezení vedlejších pořizovacích nákladů specifikuje prováděcí vyhláška 

k podvojnému účetnictví a jedná se například o tyto náklady spojené s pořízením 

dlouhodobého majetku a s jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání: 

 clo, montáž a doprava, 

 úroky z úvěrů a zápůjček, popř. z jiných peněžních závazků, pokud tak účetní 

jednotka rozhodne, 

 umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, 

 náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za 

poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky a jiné úřední výlohy aj.), 

 výdaje na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, 

 neuplatněná část DPH související s pořízením dlouhodobého majetku, a to do data 

uvedení tohoto majetku do užívání aj. 

Úplný výčet viz § 47 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Do pořizovací ceny se jednoznačně nezahrnují tyto položky: 

 opravy a údržba, 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, 
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 náklady na zaškolení pracovníků, 

 nálady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného 

majetku do předcházejícího stavu, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba podle § 6 zákona 

č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 

 náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, 

 náklady na biologickou rekultivaci, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení 

pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání, 

 kurzové rozdíly. 

Další možný způsob, jak lze ocenit pořízený dlouhodobý majetek, je ocenění 

reprodukční pořizovací cenou. Touto cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon vymezuje případy, u nichž lze tuto cenu 

použít. Jedná se o majetek nabytý bez úplaty (např. přijatý dar) a majetek vytvořený 

vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit. Tuto cenu můžeme zjistit např. 

znaleckým posudkem. 

V případě, kdy byl dlouhodobý majetek vytvořen vlastní činností, oceňujeme jej 

vlastními náklady. Do těchto nákladů se zahrnují nejen všechny náklady přímé (např. 

mzdové a materiálové), ale i náklady nepřímé (tzv. režijní náklady s pořízením 

související), které souvisejí s vytvářeným dlouhodobým hmotným a nehmotným 

majetkem. V případě, že vlastní náklady nejsou na majetek vytvořený vlastní činnost í 

zjistitelné, používá se ocenění reprodukční pořizovací cenou. (Kovanicová, 2012; 

Šebestíková, 2013) 

Cenné papíry a podíly se podle zákona a vyhlášky oceňují pořizovací cenou; jsou- li 

však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do 

obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena 

nepeněžitého vkladu v obchodní korporaci. Pořizování dlouhodobého finančního 

majetku se uskutečňuje zejména koupí, darováním, vkladem dlouhodobého majetku od 

jiné osoby, poskytnutím zápůjčky, převodem finančních prostředků na dlouhodobé 

vkladové listy a termínované vklady. (ČÚS č. 014) 
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3 Zdroje financování  

Každý podnik stojí z obecného hlediska před dvěma základními typy problémů, přičemž 

první typ problému souvisí s otázkou, jakým způsobem je možno opatřit finanční 

prostředky, které podnik potřebuje ke své činnosti, druhý typ problému potom souvisí 

s otázkou, do kterého aktiva a kolik prostředků a za jakých podmínek investovat . 

(Růčková, 2012) 

Zdroje financování lze členit podle mnoha kritérií, ovšem nejobvyklejší je klasifikace 

zdrojů na vlastní a cizí. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel, hovoříme o kapitálu 

vlastním. Pokud do podniku vložil kapitál věřitel (např. banka), hovoříme o kapitálu 

cizím. Toto členění zdrojů platí i při zvětšování majetku podniku a pro financování jeho 

běžných potřeb. Celková velikost podnikového kapitálu je však závislá na mnoha 

aspektech, např. na velikosti podniku, rychlosti obratu kapitálu aj. Podnik by měl mít 

ovšem právě tolik vlastního a cizího kapitálu, kolik potřebuje. Má-li podnik vlastního 

kapitálu více, je jeho využití nehospodárné a říkáme, že je překapitalizovaný. Pokud má 

však podnik naopak tohoto kapitálu méně, způsobuje to poruchy v chodu podniku a 

říkáme, že je podnik podkapitalizovaný. (Synek, 2010) 

Tuto skutečnost je dobré znát, když podnik zvažuje pořízení konkrétního aktiva. 

Cílem financování pořizování dlouhodobého majetku je zajistit potřebnou výši finančních 

zdrojů na efektivní investování s co nejnižšími náklady na jejich získání a zároveň 

nenarušit finanční riziko podniku. Financování investic by přitom mělo vycházet ze 

zásady, že dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji – tzv. zlaté  

bilanční pravidlo, neboť majetek se promění zpět na peníze za delší časové období. 

V případě, že by podnik nerespektoval tuto zásadu a kryl tento typ majetku zdroji 

krátkodobými, mohla by vzniknout ta situace, že by se podnik mohl lehce dostat do 

finanční tísně. Pokud jsou dlouhodobé zdroje ve výši dlouhodobého majetku, a tím pádem 

je životnost aktiv v souladu s životností pasiv (s jejich splatností), jedná se o vyvážený 

způsob financování. Při kontroverzním způsobu financování stálých i oběžných aktiv 

využívá podnikové vedení dlouhodobých zdrojů. V případě, kdy podnik používá 

k financování dlouhodobých potřeb krátkodobé zdroje, jedná se o agresivní způsob 

financování. Vedení podniku by mělo realizovat vyvážený způsob financování majetku. 
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Ve fázi růstu podniku může být prospěšná i agresivní strategie financování, dlouhodobě 

však může vyústit do krize likvidity. (Nývltová, Marinič, 2010) 

3.1 Vlastní zdroje financování 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje financování.  Jedná se o zdroj dlouhodobý, 

neboť v určité výši existuje po celou dobu trvání podniku. (Růčková, 2012) 

Tento kapitál patří majiteli (majitelům) podniku. Tvoří jej kapitál, který podnik získal od 

svých majitelů, a který vydělal svou podnikatelskou činností. Vlastní kapitál je hlavním 

nositelem podnikatelského rizika a jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem 

finanční jistoty podniku. Není stálou veličinou a mění se podle výsledků hospodaření 

v příslušném období. (Synek, 2010) 

Vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek: 

 základní kapitál, 

 kapitálové fondy, 

 fondy ze zisku, 

 výsledek hospodaření minulých let, 

 výsledek hospodaření běžného účetního období. (Synek, 2010) 

3.1.1 Základní kapitál 

Základní kapitál se skládá při založení společnosti a tvoří část vlastního kapitálu 

společnosti představující souhrn všech vkladů. Vklady mohou být jak peněžité, tak 

nepeněžité. 

Podle dřívější právní úpravy činil základní kapitál u společnosti s ručením omezeným 

minimálně 200 000 Kč a na základním kapitálu společnosti se mohl každý společník  

účastnit pouze jedním vkladem a výše tohoto vkladu musela činit alespoň 20 000 Kč. 

Celková výše vkladů musela souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Od nabytí 

účinnosti zákona o obchodních korporacích je však výše vkladu pozměněna a jeho 

minimální výše tak může činit pouze 1 Kč, nestanoví- li společenská smlouva výši vkladu 

vyšší. Z toho plyne, že základní kapitál společnosti poskytoval ochranu pro věřitele, 

ovšem jak praxe ukázala, na výši základního kapitálu až tak nezáleží. Ochrana věřitelů je 
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v zákoně o obchodních korporacích zajištěna jinými způsoby a prostředky, jako je např. 

zvýšená odpovědnost jednatelů. (Hejda, 2014) 

3.1.2 Kapitálové fondy 

Jedná se o vlastní zdroje, které podnik nabyl jiným způsobem než jako výsledek své 

hospodářské činnosti. Jejich původ může být jak interní (vyplývající např. z přecenění 

majetku a závazků podniku), tak externí (např. v podobě přijatých darů). Kapitálové 

fondy však mohou také vzniknout v důsledku přeměny společnosti (např. fúze, rozdělení 

apod.). (Kovanicová, 2012) 

3.1.3 Fondy ze zisku 

Fondy tvořené ze zisku představují jednu ze složek vlastního kapitálu obchodní 

korporace. Tato položka obsahuje fondy vytvářené zejména podle zákona o obchodních 

korporacích (dříve dle obchodního zákoníku), stanov, společenské smlouvy, 

zakladatelské listiny nebo podle zákona o  státním podniku. Jejich účelem je krýt z 

vlastních zdrojů budoucí potřeby účetní jednotky. Podstata jejich vytváření spočívá v 

tom, že část disponibilního zisku, tj. zisku po zdanění se nerozdělí ve formě podílů na 

zisku mezi společníky, ale je převedena na krytí jiných potřeb. (Kovanicová, 2012) 

3.1.4 Výsledky hospodaření 

Součástí vlastního kapitálu je i výsledek hospodaření, který je sledován ve dvou 

položkách: 

a) Výsledek hospodaření minulých let  

 nerozdělený zisk minulých let - ta část, která nebyla rozdělena na konkrétní účely, 

 neuhrazená ztráta minulých let - ta část, která nebyla uhrazena,  

 jiný hospodářský výsledek - obsahuje rozdíly ze změn účetních metod, odloženou 

daň zaúčtovanou v prvním roce účtování o odložené dani a opravy chyb z 

minulých účetních období, pokud jsou významné.  

b) Výsledek hospodaření za účetní období – tzn. zisk nebo ztráta za jeden, právě 

skončený kalendářní nebo hospodářský rok. (Kovanicová, 2012)  
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3.2 Cizí zdroje financování  

Vedle vlastního kapitálu, tvoří další významnou zdrojovou složku cizí kapitál. Cizí zdroje 

představují závazek podniku vůči třetí osobě, který musí do určité doby splatit. Podle této 

doby se člení na krátkodobý cizí kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. (Synek, 2010) 

Krátkodobý cizí kapitál zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné do jednoho roku.  

Patří mezi ně: 

 krátkodobé bankovní úvěry, 

 dodavatelské úvěry, 

 zálohy přijaté od odběratelů, 

 půjčky, 

 závazky k zaměstnancům, 

 nezaplacené daně, 

 jiné krátkodobé závazky. 

Dlouhodobý cizí kapitál zahrnuje závazky podniku, které mají dobu splatnosti delší než 

jeden rok. 

Patří mezi ně: 

 dlouhodobé bankovní úvěry, 

 vydané (emitované) podnikové dluhopisy, 

 leasingové dluhy, 

 jiné dlouhodobé závazky. 
 

Zdrojem financování (pasivem) jsou i tzv. rezervy, které slouží k financování 

předvídaných výdajů v budoucnosti (např. opravy budov a zařízení). 

Cizí kapitál není samozřejmě poskytován zadarmo, ale cenou za jeho používání je úrok a 

ostatní výdaje spojené s jeho získáním (např. bankovní poplatky).  

Přesto však existuje mnoho důvodů pro využití cizího kapitálu, mezi něž například patří: 

 podnikatel nemá dostatečný vlastní kapitál,  

 podnikatel přechodně nedisponuje potřebným kapitálem v době, kdy jej 

potřebuje, 
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 použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v přímém 

řízení podniku, 

 cizí kapitál je většinou levnější než kapitál vlastní (úroky z cizího kapitálu snižují 

daňové zatížení podniku, neboť úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého 

se platí daně – daňový štít). (Synek, 2010) 

I přes mnoho důvodů pro využití cizího kapitálu, by jej podnikatel neměl využívat ve 

větším měřítku zejména protože: 

 cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu, při 

velkém rozsahu dluhů roste nebezpečí bankrotu, 

 každý další dluh je dražší a zároveň je obtížnější jej získat, neboť potenciální 

věřitelé se obávají o svůj kapitál v případě likvidace vysoce zadluženého podniku. 

(Synek, 2010) 

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se však u různých podniků liší. Závisí na mnoha 

aspektech a to především na odvětví, ve kterém podnik pracuje, na struktuře majetku, na 

subjektivním postoji podnikatele nebo manažerů, na úrokové míře bank, na výnosnost i 

podniku a na stabilitě tržeb a zisku. Z těchto důvodů, by měl management podniku 

usilovat o optimální finanční (kapitálovou) strukturu, tj. optimální zadluženost. (Synek, 

2010) 

3.2.1 Bankovní úvěry 

Dlouhodobé úvěry jsou zpravidla poskytovány bankami a jsou významným zdrojem 

financování rozvoje podniku. Velikost úvěru a způsob jeho splácení ovlivňují jak úroky, 

tak peněžní toky prostřednictvím splátek úvěru. 

Klasickým dlouhodobým úvěrem je z pozice podnikového financování investiční úvěr, 

který má charakter výhradně účelový a bývá poskytován na překlenutí časového 

nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice či přímo na financování 

investic sloužících k podnikatelským činnostem. Výše úvěru je dána bonitou klienta a 

zajištěním. Pokud to povaha investice umožňuje, bývá investiční úvěr zajištěn předmětem 

investice, v jiném případně jinak (např. směnkou, zástavou nemovitého či movitého 

majetku atd. (Růčková, 2012) 
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Celková výše úroků je ovlivněna řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou zejména 

velikost úvěru, úroková sazba, možnost odkladu splátek, doba splácení a způsob splácení. 

Zpravidla bývá úroková sazba tím parametrem, který je závislý na bonitě klienta o úvěr.  

Obecně platí, že čím vyšší je úvěr a úroková sazba, čím delší bude odklad splátek a doba 

splácení, tím budou při daném způsobu splácení vyšší i úroky. (Růčková, 2012) 

Splácení úvěru se označuje jako jeho umořování a probíhá dle umořovacího plánu úvěru, 

taktéž označovaného jako splátkový kalendář, který je schválen jak dlužníkem, tak 

věřitelem. Tento harmonogram obsahuje pořadí, příp. termíny plateb jednotlivých 

splátek. (Šoba, 2013) 

Splátka úvěru se vždy skládá ze součtu dvou částí: 

 Úmorová část (úmor) – jedná se o část splátky, která představuje postupné 

splácení zapůjčené částky. Jedná se tedy o umořování jistiny. Protože se jedná 

o  splácení dlužné částky, je součet úmorové části ve všech splátkách úvěru roven 

zapůjčené částce, resp. poskytovanému úvěru. 

 Úroková část (úrok) – jedná se o část splátky, která představuje úrok za období 

od předchozí splátky, který je závislý na nesplacené výši úvěru v tomto období 

a  úrokové sazbě přizpůsobené formátu úrokového období. Znamená to tedy, že 

úroky se hradí vždy pouze z nezaplacené části úvěru. (Šoba, 2013) 

Při splácení úvěru se můžeme setkat s dvěma základními přístupy: 

1) Splácení úvěru stejnými splátkami neboli anuitami 

Takové splácení úvěru se nazývá jako tzv. anuitní splácení. Pro tento typ splácení úvěru 

je typické, že v průběhu splácení úvěru dochází v každé splátce (anuitě) k nárůstu 

úmorové části při současném poklesu její úrokové části. Bývá nejčastěji využíván 

především u hypotečních nebo spotřebitelských úvěrů. (Šoba, 2013) 

2) Splácení úvěru nestejnými splátkami 

Pro tento typ splácení úvěru je typické, že je dopředu známa úmorová část každé splátky, 

tzn. splátka jistiny. Tato část může být v každé splátce buď ve stejné výši, nebo se může 

měnit dle předem stanovených podmínek. Pokud je po celou dobu výše úmoru stále 
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stejná, dochází u tohoto typu splácení jak ke snižování úroku, tak i ke snižování celkové 

výše jednotlivých splátek. Nejčastěji bývá využíván u podnikatelských investičních 

úvěrů, tzv. kapitálové splácení. (Šoba, 2013) 

3.2.2 Leasing  

Dalším možným způsobem umožňujícím pořízení dlouhodobého majetku je leasing. 

Tento typ financování nabízejí banky, ale také obchodní společnosti, které získaly 

živnostenské oprávnění pro pronájem. Předpokladem však je, aby se jednalo o finančně 

silnou společnost, případně společnost s dobrým přístupem k finančním zdrojům. 

Z ekonomického hlediska je leasing způsobem pořízení majetku považovaného 

k dosahování výnosů, i když podnik není jeho majitelem. Majetek je ve vlastnic tví 

pronajímatele (leasingové společnosti), který jej pořizuje od výrobce zpravidla na 

základě požadavku budoucího uživatele – z tohoto důvodu bývá označován za 

„třístranný právní vztah“. (Režňáková, 2012) 

Leasing je možno členit podle mnoha hledisek, avšak mezí klíčové kritéria patří zejména 

délka pronájmu, účel a přechod vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci 

leasingu. (Režňáková, 2012) 

Operativní leasing 

Za operativní leasing se považují obecně všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou 

leasingem finančním. Zpravidla se jedná o takový typ leasingu, kdy po skončení doby 

pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní 

leasing je obvykle kratší než leasing finanční a také doba pronájmu je obvykle kratší než 

doba ekonomické životnosti majetku. V tomto případě, je zde častější, že pronajíma te l 

hradí náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku. 

(Valouch, 2012) 

Finanční leasing 

Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož pronajímatel převádí na 

nájemce pronajímaného předmětu veškerá rizika, ale i prospěch, pramenící z vlastnic tví 

tohoto předmětu. Tento majetek zůstává po celou dobu pronájmu ve vlastnic tví 
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leasingové společnosti, která jej odepisuje. Po uplynutí doby nájmu, dochází k převodu 

vlastnického práva na dotyčného nájemce. Tento druh pronájmu bývá zpravidla 

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

ekonomické životnosti pronajímaného majetku. Závazky plynoucí z tohoto majetku 

nejsou evidovány v účetních výkazech nájemce, čímž dochází k podhodnocení celkové 

výše investovaného kapitálu a k nadhodnocování jeho výnosnosti. Nevykazováním 

pronajímaného majetku a závazků s ním spojených v rozvaze dochází ke zkreslování 

informace o zadluženosti podniku. Leasingové splátky jsou daňově uznatelný náklad, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně o dani z příjmů. Náklady na leasing 

musí být časově rozlišené, což znamená, že musí být rovnoměrně rozložené do všech 

období, ve kterých jsou hrazeny splátky leasingové společnosti a  dále musí splňovat i 

charakteristiky týkající se doby pronájmu, míry odepisování majetku a kupní ceny na 

konci doby pronájmu. (Režňáková, 2012) 

Při zjišťování informací o finančních nabídkách, které nabízejí jednotlivé leasingové 

společnosti, bychom se neměli určitě spokojit pouze s leasingovým koeficientem, ale 

měly bychom také posoudit celkové náklady na pořízení (tj. celou peněžní částku, kterou 

za dobu nájmu zaplatíme). 

Tohoto posouzení dosáhneme v tom případě, kdy porovnáme součty všech plateb 

nájemce souvisejících s plněním smlouvy. 

Do výpočtu by tedy měla vstupovat: 

 splátka předem (nebo záloha), 

 sumace měsíčních, čtvrtletních či ročních splátek, 

 poplatek za zprostředkování, 

 zůstatková cena předmětu na konci období, 

 případně další poplatky. (Režňáková, 2012) 

Cena leasingu 

Cenou za leasing se rozumí taková cena, jež je obvykle splácena v pravidelných splátkách 

(měsíčních, čtvrtletních, případně ročních). Tuto cenu platí nájemce pronajímate l i 

a zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži 

pronajímatele (leasingové společnosti) a v neposlední řadě další náklady pronajíma te le 
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spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na 

nájemce (jedná se zejména o úroky z úvěru, které si leasingová společnost bere na 

pořízení majetku, případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů atd.). Celková výše 

leasingové ceny je pak dána jako součet jednotlivých leasingových splátek.  

V leasingových smlouvách se často objevuje tzv. leasingový koeficient, který udává, 

o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti ceně pořizovací. Výše 

leasingového koeficientu, tak tedy říká, jaký násobek pořizovací ceny pronajatého 

majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy. Výše tohoto 

koeficientu je orientačním měřítkem pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových 

společností. (Valouch, 2012) 
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4 Výhody a nevýhody různých forem financování 

Podnikatelé se často dostávají do situací, kdy stojí před zásadní ekonomickou otázkou, 

jakou vhodnou formou financování zvolí pro pořízení určitého majetku. Pokud nějaký 

subjekt zvažuje pořízení majetku, měl by pečlivě zvážit, jakou formu pořízení zvolí. Je 

důležité si uvědomit, jaké možnosti nabízí jednotlivé úvěrové a  leasingové společnosti,  

jaká je finanční situace daného podniku, zda je výhodnější pořídit majetek zjednodušeně 

za vlastní či cizí. Každá z nabízených možností má jak své výhody, tak nevýhody, které 

budou v této kapitole rozebrány. 

4.1 Pořízení dlouhodobého majetku z vlastních peněžních 

prostředků 

Aby subjekt mohl zvolit tento způsob pořízení, je důležitým předpokladem, že má 

k dispozici volné peněžní prostředky. Může se však stát, že i když má podnik volné 

peněžní prostředky, nemusí se jednat o nejefektivnější formu pořízení daného majetku. 

Je nutno také zvažovat jiné možné metody pořízení a také tzv. náklady obětované 

příležitosti.  

Přesto má tato forma pořízení řadu výhod, mezi něž například patří: 

1) Dotyčný subjekt se nezadlužuje, jako je tomu v případě pořizování majetku 

formou úvěru či leasingu 

2) Subjekt se stává okamžitě vlastníkem pořizovaného majetku 

3) Žádné omezování v možnosti nakládání s tímto majetkem 

4) Žádné peněžní toky v dalších časových obdobích jako je tomu při poskytnutí 

úvěru či leasingu (např. poplatky za vedení úvěrového účtu aj.) 

Hlavními nevýhodami této varianty financování jsou zejména: 

1) Nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti, který se negativně promítá do 

cash-flow v okamžiku pořízení 

2) U většiny dlouhodobého majetku dle §25 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, nelze výdaje (náklady) na pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku považovat pro daňové účely a výdaje (náklady) za daňově 
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uznatelné2. Daňovým nákladem (výdajem) se v případě odpisovaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku rozumí pouze daňové odpisy 

vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů (jedná 

se o §26 - §33 ZDP). To ovšem znamená, že jednorázový výdaj hotovosti 

uskutečněný v jednom roce je z hlediska ZDP obvykle nutno rozložit do více 

zdaňovacích období, což není z čistě ekonomického hlediska nejefektivnějš í. 

(Valouch, 2012) 

4.2 Pořízení dlouhodobého majetku na úvěr 

Při koupi majetku na úvěr má podnik oproti koupi majetku za hotové velkou výhodu, 

a  to: 

1) nepotřebuje větší množství volných peněžních prostředků, 

2) okamžikem nákupu se stává majetkem kupujícího s právem tento majetek daňově 

odepisovat, 

3) úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v §24 odst. 2 písm. zi) ZDP daňově 

uznatelným nákladem (výdajem), 

4) podnik obvykle získává za vypůjčené peníze právo do daňově uznatelných, 

nákladů (výdajů) zahrnovat jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úvěrů 

a  půjček. 

Nevýhodou koupě na úvěr oproti koupi za hotové je: 

1) nutnost vynakládání dalších nákladů na koupi, zejména o placené úroky z úvěru, 

poplatky za vedení úvěrových účtů aj., 

2) dochází k účetnímu zadlužení podniku (výše přijatého úvěru se projeví v rozvaze 

podniku jako položka cizích zdrojů, což zhoršuje pozici podniku v případě 

hodnocení rizikovosti investory, obchodními partnery, atd.). (Valouch, 2012) 

 

                                                 
2 Výjimku tvoří dle §24 odst. 2 písm. zn) ZDP výdaje na pořízení nehmotného majetku vymezeného 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to u poplatníků daně z příjmů s  příjmy podle § 7 nebo §9 ZDP, 

pokud nevedou účetnictví. Jedná se tedy o fyzické osoby vykazující příjmy z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti nebo z pronájmu vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující procentem z příjmů. 
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4.3 Pořízení dlouhodobého majetku formou finančního leasingu 

Dalším možným způsobem pořízení majetku je formou leasingu. Zde u tohoto typu však 

nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Vlastnické právo k majetku 

zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímateli a u operativního leasingu 

nedojde k převodu těchto práv ani po skončení této doby. Nájemce má pouze právo 

majetek užívat, za což platí pronajímateli leasingové splátky. 

Hlavní výhody tohoto způsobu pořízení jsou: 

1) podnik nepotřebuje k nákupu majetku velký objem volných peněžních prostředků 

(platby za leasing jsou rozloženy do delších časových období), 

2) nájemné (leasingové splátky) jsou dle § 24 odst. 2 písm. h) a §24 odst. 4-6, 15, 16 

ZDP daňově uznatelným nákladem (výdajem), 

3) leasing oproti úvěru nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku, neboť 

vzniklý závazek z leasingové smlouvy se neprojeví v rozvaze podniku jako 

položka zvyšující cizí zdroje. 

Nevýhodou leasingu je: 

1) majetek zůstává po dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví pronajímate le , 

2) nájemce nemá možnost uplatňovat do svých daňově uznatelných nákladů (výdajů) 

daňové odpisy tohoto majetku, 

3) zvláště u finančního leasingu pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika 

vyplývající z vlastnictví majetku, jako by byl vlastníkem skutečně nájemce (v 

případě operativního leasingu je tato skutečnost často dobře schována 

v leasingové smlouvě), 

4) nájemcova práva volně disponovat s majetkem jsou značně omezena, jelikož ho 

má ve svém vlastnictví pronajímatel, 

5) pokud nájemce potřebuje na pronajatém majetku provést jakékoliv úpravy, je 

nutnost zažádat o souhlas pronajímatele, případně technického zhodnocení je 

nutno předem dohodnout, kdo jej bude hradit, 

6) obtížná vypověditelnost leasingové smlouvy, 

7) možné problémy v případě, kdy je majetek např. odcizen. (Valouch, 2012) 

 

Stav platný k 31. 12. 2015 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Při zásadních a dlouhodobých rozhodnutí finančního i nefinančního charakteru by si měl 

vždy každý podnik udělat souhrn své dosavadní činnosti a toho, jak se jeho činnost 

promítá ve finanční výkonnosti a zdraví podniku. (Scholleová, 2012) 

V praktické části se proto zaměřuji na ukazatele poměrové, které jsou základním 

nástrojem finanční analýzy. Tito ukazatele jsou jednou z nejoblíbenějších metod 

především z toho důvodu, že umožňují získat rychlou představu o finanční situaci 

v podniku. K povaze mé bakalářské práce se zaměřím na ukazatele zadluženosti, likvid ity 

a souhrnného ukazatele finančního zdraví indexu IN05. Rovněž se také zaměřím na 

bilanční pravidla, která při jejich dodržování zaručují jistější chod firmy a zároveň snižují 

nebezpečí finanční nestability.  

Na základě zjištěných poznatků bude možné pro společnost, pro niž je tato práce 

zpracovávána vybrat nejvhodnější formu financování pořizovaného dlouhodobého 

majetku. 
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5 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: ABC s.r.o. 

Rok zápisu do OR: 2000 

Sídlo: Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 

 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  

- zprostředkovatelská činnost 

- mlékárenství 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

Analyzované roky: 2011 - 2015 

 

Pro svou práci jsem si vybrala společnost, která byla založena v roce 2000 jediným 

zakladatelem.  Z důvodu citlivosti zde uváděných informací si však nepřeje být 

jmenována, a proto bude uvedena pod názvem ABC s.r.o. Tato společnost se řadí mezi 

malé podniky, neboť počet zaměstnanců je nižší než 50, celková aktiva nepřesahují 100 

mil. Kč a čistý obrat nedosahuje hodnoty 200 mil. Kč. 

Společnost ABC s.r.o. se zabývá především výrobou sušeného mléka a své výrobky 

exportuje i do zemí Evropské unie výrobcům čokolády. Mezi její odběratele lze zmínit 

např. celosvětově známou společnost Nestlé, která je přední světovou společností 

zabývající se výživou, zdravím a wellness.  

Z hlediska dosahovaných výnosů je evidentní, že tato společnost má výrobní charakter 

a  tudíž výnosy představují pouze tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tato 

položka tvoří téměř po celé sledované období až 99 % z celkových výnosů. Předmětem 

podnikání společnosti je vedle mlékárenství rovněž koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a také zprostředkovatelská činnost. Prodejem zboží se společnost nezabývá od 

roku 2010, tudíž jejich podíl na celkových výnosech je nulový. Co se týče 

zprostředkovatelské činnosti, netvoří tato položka na celkových výnosech za celé 

sledované období ani 1 %. 
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6 Popis pořizovaného majetku 

Společnost ABC s.r.o. se rozhodla pro nákup baličky POLAR 2-95. Jedná se o 

profesionální zařízení k vakuovému balení, jenž může být využíváno k balení 

potravinových či průmyslových produktů. Společnost ABC s.r.o. plánuje rozšířit 

sortiment svých výrobků o vakuově balené mléčné produkty, jenž docílí pořízením stroje 

POLAR-95. Výsledkem pořízení si zároveň společnost ABC s.r.o. slibuje získání nových 

odběratelů, a tím zvýšení výnosů a svých tržeb. Technické parametry a cena toho zařízení 

jsou uvedeny níže. 

 

 

 

 

Obrázek 1 POLAR 2-95 

(Zdroj: ALPAK TRADE s.r.o. © 2016) 
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Parametry       POLAR 2-95 

Kategorie:       Zařízení k vakuovému balení 

Délka:        2420 mm 

Šířka:        1210 mm 

Výška:   :     1130 mm 

Délka komory:      1100 mm 

Šírka komory:      730 mm 

Výška komory:      280 mm 

Délka lišt:      1100 mm 

Příkon:        7 kW 

Napětí:        400 V 

Počet lišt:       4 ks 

Materiál:       nerezová ocel, polykarbonát 

Pracovní cyklus:     15-40 sec. 

Displej:      ano 

 

 

Cena       POLAR 2-95 

Cena bez DPH:     708 899 Kč 

     DPH:     148 869 Kč 

Celková cena včetně DPH:    857 768 Kč 
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7 Vývoj hospodaření společnosti 

Pro výběr nejvhodnější varianty financování je důležitým krokem analyzování současné 

finanční situace vybrané společnosti.  

Pro účely své bakalářské práce se zaměřuji na ukazatele poměrové, a to na ukazatele 

zadluženosti, likvidity a souhrnného ukazatele finančního zdraví IN05, který hodnotí 

finanční zdraví podniku na základě jediného čísla. Indexy IN patří mezi bankrotní 

modely, jejichž cílem je identifikovat to, zda firmě hrozí v blízké budoucnosti bankrot. 

Mezi další často využívaný bankrotní model lze zařadit model Altmanův a méně známý 

model Tafflerův. Důvod pro výběr právě indexu IN05 je ten, že dle českých ekonomů je 

v českých podmínkách oproti výše zmiňovaným modelům považován za nejvíce 

vyhovující.  

Tito ukazatelé jsou velmi důležití a zásadní pro mou práci, neboť ukazatel zadluženos t i 

informuje o tom, v jakém měřítku využívá podnik ke svému financování cizí a vlastní 

zdroje. Dalším významným ukazatelem, je ukazatel likvidity, který vypovídá 

o schopnosti společnosti hradit své závazky v blízké budoucnosti. V této části práce se 

také zaměřím na bilanční pravidla, která při jejich dodržování zaručují jistější chod firmy 

a zároveň snižují nebezpečí finanční nestability.  

Jak již bylo v části teoretické zmíněno, lze pořizovaný dlouhodobý majetek financova t 

prostřednictvím cizích či vlastních zdrojů. V části předešlé byly jednotlivé varianty 

financování vysvětleny a zároveň byly doplněny o výhody a nevýhody, které jednotlivé 

varianty přinášejí. Na základě zjištěných poznatků bude možné pro společnost, pro niž je 

tato práce zpracovávána vybrat nejvhodnější formu financování pořizovaného 

dlouhodobého majetku. 

Je důležité posuzovat finanční situaci společnosti v delším časovém horizontu, proto jsou 

v této práci použita data za období 2011 - 2015.  

V další navazující kapitole souhrnně zhodnotím finanční situaci analyzované společnosti.  
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7.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Analýza majetkové struktury 

Tabulka 1 Aktiva společnosti v období 31. 12. 2011 - 31. 12. 2015 v tis. Kč 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 21 236 38 260 54 064 67 214 77 640 

Dlouhodobý majetek 9 827 11 053 10 491 23 835 27 220 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 777 11 003 10 441 23 785 27 170 

  Stavby 8 120 7 657 7 117 6 597 6 097 

  Samostatné movité věci 1 609 3 298 2 393 3 727 11 289 

  Nedokončený DHM 47 47 932 13 461 9 784 

Dlouhodobý finanční majetek 50 50 50 50 50 

Oběžná aktiva 11 289 27 099 43 418 43 278 50 313 

Zásoby 6 489 17 322 30 847 28 540 40 200 

  Materiál 603 1 226 3 526 5 736 5 641 

  Výrobky 5 887 16 095 27 321 22 803 34 559 

Krátkodobé pohledávky 598 4 562 7 825 14 270 8 646 

  Pohledávky z obchodních vztahů 135 3 720 4 324 9 689 5 564 

  Stát - daňové pohledávky 216 795 2 427 3 846 2 325 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 206 7 1 007 734 757 

  Dohadné účty aktivní 1 0 27 0 0 

  Jiné pohledávky 40 40 40 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 4 202 5 215 4 747 468 1 467 

  Peníze 4 104 4 852 3 105 381 958 

  Účty v bankách 98 364 1 641 88 509 

Časové rozlišení 120 108 155 101 107 

  Náklady příštích období 120 108 155 101 107 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o.  

Celková aktiva společnosti ABC s.r.o. mají po celou sledovanou dobu rostoucí hodnotu.  

Dlouhodobý majetek společnosti je tvořen pouze dlouhodobým hmotným a finančním 

majetkem, kdy hodnota dlouhodobého finančního majetku je v neměnné hodnotě 

50 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek má tendenci narůstající, s výjimkou roku 2013, 

kdy došlo k nepatrnému poklesu. V následujícím roce naopak došlo k vysokému nárůstu 

této položky, a to až o 128 %.  
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Jak značí tabulka výše, oběžná aktiva v letech 2011 – 2015 vykazují rovněž růstový trend. 

U jednotlivých položek krátkodobého majetku však dochází ke kolísavým situacím. 

 

Graf 1 Struktura aktiv společnosti ABC s.r.o.  

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

Analýza finanční struktury 

Tabulka 2 Pasiva společnosti v období 31. 12. 2011 - 31. 12. 2015 v tis. Kč 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 21 236    38 260    54 064    67 214    77 640    

Vlastní kapitál 14 591 14 641    13 069    13 650    14 565    

  Základní kapitál 100    100    100    100    100    

  Fondy tvořené ze zisku 10    10    10    10    10    

  VH minulých let 14 350    14 481    12 231    12 959    13 540    

  VH běžného účetního období 131    49    728    581    916    

Cizí zdroje 6 645    23 619    40 995    53 564    63 074    

Rezervy 1 400 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0    0    0    0    0    

Krátkodobé závazky 3 026    16 933    30 324    28 331    44 703    

  Závazky z obchodních vztahů 2 490    15 738    29 094    27 441    42 607    

  Závazky k zaměstnancům 202    329    418    420    431    

  Závazky ze SZP 106    189    187    208    217    

  Stát - závazky 37    59    584    211    433    
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  Dohadné účty pasivní 191    623    50    52    1 014    

  Jiné závazky 0   -5    -9    0    0    

Bankovní úvěry a výpomoci 2 220     6 686    10 671    25 234    18 372    

  Bankovní úvěry dlouhodobé 0    493    8 171    10 412    11 094    

  Bankovní úvěry krátkodobé 2 220    4 500    2 500    11 332    3 500    

  Krátkodobé finanční výpomoci 0    1 692    0    3 490    3 778    

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

Celková pasiva společnosti ABC s.r.o. mají pochopitelně stejný trend jako aktiva.  

Podle bilančního pravidla vyrovnání rizika mají být vlastní zdroje v úrovni cizích zdrojů, 

v lepším případě vyšší. Analyzovaná společnost tohoto doporučení nedbá a lze 

konstatovat, že cizí zdroje jsou mnohonásobně vyšší než zdroje vlastní. V posledním 

sledovaném roce jsou cizí zdroje dokonce až 4,33 krát vyšší. Dle této situace můžeme 

říci, že společnost k financování svých podnikatelských aktivit preferuje ve velké míře 

cizí zdroje. Velký objem peněžních prostředků se váže v krátkodobých závazcích a to 

především v závazcích z obchodních vztahů. V roce 2013 došlo k vysokému růstu hodnot 

dlouhodobých bankovních úvěrů, z důvodu pořízení dlouhodobých hmotných invest ic. 

Co se týče krátkodobých bankovních úvěrů a finančních výpomocí, došlo v roce 2014 

k značnému nárůstu této položky.  

Základní kapitál i fondy tvořené ze zisku jsou po celou dobu neměnné. Výsledek 

hospodaření je po celé analyzované období v kladné hodnotě, společnost vykazuje tedy 

zisk. Je nutno však zmínit, že k velkému výkyvu došlo v roce 2013, kdy byly vyplaceny 

podíly na zisku, a to v hodnotě 2 299 tis. Kč. Toto rozhodnutí hodnotím v rámci 

vykazovaných výsledků společnosti ABC s.r.o. negativně. Je důležité, aby se tato situace 

v blízké době neopakovala, a aby došlo ke stabilizaci a růstu výsledku hospodaření. 

Struktura pasiv a výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti ABC s.r.o. 

jsou přehledně zpracovány v grafu pod textem.  
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Graf 2 Struktura pasiv společnosti ABC s.r.o.  

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

 

 

Graf 3 Výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti ABC s.r.o. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 
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Analýza výnosů 

Z hlediska dosahovaných výnosů je evidentní, že společnost ABC s.r.o. má výrobní 

charakter, a tudíž výnosy představují pouze tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Tato položka tvoří za celé sledované období téměř 99 % z celkových výnosů. Prodejem 

zboží se společnost nezabývá od roku 2010, tudíž jejich podíl na celkových výnosech je 

nulový.  Ostatní položky jsou v letech 2011 - 2015 v rozmezí 0 - 1 %. Výjimku však tvoří 

položka ostatních finančních výnosů v roce 2011. V případě společnosti ABC s.r.o. se 

výnosy v období 2011 - 2015 zvýšily téměř až 10 krát, avšak v předposledním 

sledovaném roce došlo k poklesu mírnému. 

Tabulka 3 Analýza výnosů společnosti v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží  0  0 0  0  0  

Výkony 23 704 130 986 192 144 164 191 233 287 

  - tržby z VVS 23 116 120 777 180 918 168 709 221 531 

  - změna stavu zásob vl. čin. 587 10 209 11 226 - 4 518 11 756 

Jiné provozní výnosy 0 1 165 179 25 

Úroky 2 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 890 1 396 1 846 1 314 1 101 

Tržby z DM a materiálu 0 421 0 0 0 

Výnosy 24 596  132 804  194 155  165 684  234 413 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

Tabulka 4 Vertikální analýza výnosů společnosti v letech 2011 - 2015 v % 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Výkony 96,37 98,36 98,96 99,10 99,52 

 - tržby z VVS 93,98 90,94 93,18 101,83 94,50 

 - změna stavu zásob vl. čin. 2,39 7,68 5,78 -2,73 5,02 

Jiné provozní výnosy 0 0 0,08 0,11 0,01 

Úroky 0,01 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 3,62 1,05 0,95 0,79 0,47 

Tržby z DM a materiálu 0 0,32 0 0 0 

Výnosy 100  100  100 100 100  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Analýza nákladů 

Vývoj celkových nákladů ve sledovaných letech u společnosti ABC s.r.o. má podobnou 

tendenci jako její celkové výnosy. Z hlediska nákladů je možné u společnosti ABC s.r.o. 

říci, že největší zastoupení má výkonová spotřeba na celkových nákladech a to cca 

z 90 %, což je u výrobních podniků charakteristické. U této položky však dochází v letech 

2011 - 2015 stejně jako u výnosových výkonů ke kolísavým situacím.  

Tabulka 5 Analýza nákladů společnosti v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady na zboží 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 24 193 123 468 181 427 153 144 218 224 

- spotřeba mat. a energie 16 781 117 718 174 466 145 719 209 368 

- služby 7 412 5 750 6 962 7 426 8 856 

Osobní náklady 5 805 6 732 7 318  7 263 7 746 

Daně a poplatky 45 67 51 90 71 

Odpisy 1 410 1 686 1 708 1 709 2 897 

Ostatní provozní náklady 45 116 67 61 350 

Nákladové úroky 397 479 490 704 716 

Ostatní finanční náklady 858 1 519 2 100 1 887 2 823 

Změna stavu rezerv 0 -1 400 0 0 0 

Daň z příjmu 83 88 265 245 483 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 189 

Náklady 32 836 132 755 193 426 165 103 233 499 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

Tabulka 6 Vertikální analýza nákladů společnosti v letech 2011 - 2015 v % 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady na zboží 0  0  0 0 0 

Výkonová spotřeba 73,68 93,01 93,80 92,76 93,46 

- spotřeba mat. a energie 51,11 88,67 90,20 88,26 89,67 

- služby 22,57 4,33 3,60 4,50 3,79 

Osobní náklady 17,68 5,07 3,78 4,40 3,32 

Daně a poplatky 0,14 0,05 0,03 0,05 0,03 

Odpisy 4,29 1,27 0,88 1,04 1,24 

Ostatní provozní náklady 0,14 0,09 0,03 0,04 0,15 

Nákladové úroky 1,21 0,36 0,25 0,43 0,31 

Ostatní finanční náklady 2,61 1,14 1,09 1,14 1,21 
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Změna stavu rezerv 0 -1,05 0 0 0 

Daň z příjmu 0,25 0,07 0,14 0,15 0,21 

Mimořádné náklady 0 0 0 0  0,08 

Náklady 100 100 100 100 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4 Vývoj celkových nákladů a výnosů společnosti ABC s.r.o. 

Zdroj: účetní výkazy společnosti ABC s.r.o. 

Analýza cash flow 

Tuto práci jsem rovněž doplnila o výkaz cash flow, který je definován jako skutečný 

pohyb peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho činnost í. 

Členění výkazu cash flow koresponduje se základními činnostmi rozdělenými podle 

hlavních oblastí řízení na hlavní výdělečnou činnost, investiční činnost a financování 

podniku. (Sedláček, 2010) 

Obsahem provozního cash flow jsou příjmy a výdaje související s hlavní činnost í 

podniku, to znamená s jeho každodenním provozem. Investiční cash flow sleduje změny 

v hodnotě dlouhodobého majetku, tj. eviduje výdaje na pořízení, případně příjem 

z prodeje dlouhodobého majetku. Finanční cash flow poskytuje informace o změnách ve 
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struktuře zdrojů financování, tj. eviduje získávání a splácení finančních zdrojů. 

(Režňáková, 2010) 

K sestavení tohoto výkazu lze použít přímou nebo nepřímou metodu, kdy sestavení 

výkazu cash flow přímou metodou vyžaduje sledování jednotlivých položek příjmů 

a výdajů peněz za dané období. Sestavení výkazu cash flow nepřímou metodou je 

založeno na využití informací z rozvahy, která je základním informačním zdrojem pro 

sledování peněžních toků, a z výkazu zisků a ztrát. (Režňáková, 2010) 

Níže vypracovaná tabulka znázorňuje cash flow sestavený nepřímou metodou společnosti 

ABC s.r.o. za rok 2015. Jak tabulka značí, peněžní prostředky na začátku roku 2015 činily 

468 tis. Kč. Právě dle tohoto vypracovaného výkazu na základě rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty, lze přehledně zjistit, odkud peníze přicházejí a kam směřují. 

Tabulka 7 Cash flow společnosti za rok 2015 v tis. Kč 

Stav peněžních prostředků na začátku období 468 

Výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním 1 588 

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI   

Úpravy o nepeněžní operace 3 613 

      Rezervy 0 

      Odpisy stálých aktiv 2 897 

      Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 716 

            Vyúčtované nákladové úroky 716 

            Vyúčtované výnosové úroky 0 

Čistý peněžní tok z PČ před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 5 201 

Změna potřeby pracovního kapitálu 10 330 

      Změna stavu krátkodobých pohledávek a přechodných účtů aktiv 5 618 

            Změna stavu krátkodobých pohledávek 5 624 

            Změna stavu přechodných účtů aktiv -6 

      Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 16 372 

            Změna stavu krátkodobých závazků 16 372 

            Změna stavu přechodných účtů pasiv 0 

      Změna stavu zásob -11 660 

Čistý peněžní tok z PČ před zdaněním a mimořádnými položky 15 531 

Vyplacené úroky s výjimkou kapitálových úroků -716 

Přijaté úroky 0 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -483 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -189 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  14 183 
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PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI  

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 6 322 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 6 322 

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI  

Dopady změn dlouhodobých (případně krátkodobých závazků) na peněžní 
prostředky -6862 

      Změna stavu dlouhodobých závazků 0 

      Změna stavu dlouhodobých úvěrů 682 

      Změna stavu běžných bankovních úvěrů a finančních výpomocí  -7 544 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -6 862 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 999 

Stav peněžních prostředků na konci období 1  467 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC s.r.o. za rok 2015 

Rok 2015 končí pro společnost ABC s.r.o. zvýšením peněžních prostředků, což je pro ní 

žádoucí. Disponibilní peněžní toky jsou v kladné hodnotě. Pro přehlednější rekapitulac i 

peněžních toků slouží tabulka č. 8. Peněžní toky vyprodukované provozní činnost í 

vykazují kladnou hodnotu, které lze např. investovat do zvažovaného podlahového 

mycího stroje. Peněžní toky z činnosti finanční a investiční však představují hodnotu 

zápornou, což svědčí o splácení dlouhodobých, případně krátkodobých úvěrů a o 

investiční aktivitě podniku.  

Tabulka 8 Peněžní toky v rámci jednotlivých činností 

Počáteční stav peněžních prostředků 468 

Provozní cash flow 14 183 

Investiční cash flow -6 322 

Finanční cash flow -6 862 

Zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 999 

Konečný stav peněžních prostředků 1 467 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předpokládaný budoucí vývoj společnosti ABC s.r.o. 

Společnost ABC s.r.o. předpokládá v roce 2016 kladný výsledek hospodaření a 

dostatečné generování peněžních prostředků z provozní činnosti. Společnost má 

v letošním roce zájem o spolupráci s novými dodavateli, kteří nabízejí výhodnějš í 
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podmínky na trhu a zároveň získat nové odběratele v důsledku rozšíření sortimentu o 

vakuově balené mléčné produkty.  

7.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež daný podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, neboť musí být schopen své závazky splácet 

bez ohledu na to, jak se mu právě daří. Určitá výše zadlužení je však obvykle pro firmu 

užitečná, a to proto, že cizí kapitál je levnější než vlastní. (Knápková, 2013) 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je hlavním ukazatelem zadluženosti a udává poměr mezi celkovými 

závazky a jeho celkovými aktivy, neboli měří rozsah, v jakém podnik užívá ke svému 

financování cizí zdroje. Za doporučené hodnoty se považují hodnoty v rozmezí                    

30 - 60  %, za rizikové nad 70 %. (Knápková, 2013) 

Celková zadluženost = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 * 100 

Stav k 31. 12. 2011 = 
6 645

21  236
 * 100 = 31 % 

Stav k 31. 12. 2012 = 
23  619

38  260
 * 100 = 62 % 

Stav k 31. 12. 2013 = 
40  995

54  064
 * 100 = 76 % 

Stav k 31. 12. 2014= 
53  564

67  214
 * 100 = 80 % 

Stav k 31. 12. 2015 = 
63  074

77  640
 * 100 = 81 % 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu k jeho celkovým aktivům 

a poskytuje informace o tom, v jaké proporci jsou aktiva podniku financována z vlastních 
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zdrojů. Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet je 

roven 1. (Rejnuš, 2014) 

Koeficient samofinancování = 
Vlastní  zdroje

Aktiva celkem
 * 100% 

Stav k 31. 12. 2011 = 
14  591

21  236
 * 100 = 69 % 

Stav k 31. 12. 2012 = 
14  641

38  260
 * 100 = 38 % 

Stav k 31. 12. 2013= 
13  069

54  064
 * 100 = 24 % 

Stav k 31. 12. 2014 = 
13  650

67  214
 * 100 = 20 % 

Stav k 31. 12. 2015 = 
14  565

77  640
 * 100 = 19 % 

Tabulka 9 Vývoj celkové zadluženosti společnosti v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 31 % 62 % 76 % 80 % 81 % 

Koeficient samofinancování 69 % 38 % 24 % 20 % 19 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obecně se udává, že poměr vlastních a cizích zdrojů by měl být v poměru 50 : 50, ale jak 

je z tabulky vidět, analyzovaná společnost tohoto poměru nedosahuje. Dle naměřených 

hodnot lze soudit, že společnost pro financování svých podnikatelských činností preferuje 

ve velké míře cizí zdroje. V letech 2012 – 2015 dochází k nárůstu celkové zadluženos t i, 

přičemž již od roku 2013 se považují zjištěné hodnoty za rizikové. 
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Graf 5 Zadluženost společnosti ABC s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Míra zadluženosti  

Dalším často využívaným ukazatelem zadluženosti je míra zadlužení, která zobrazuje 

poměr cizího a vlastního kapitálu. Tento ukazatel je velice významný právě pro banky 

v případě žádosti o nový úvěr. Pro toto posuzování je důležitý časový vývoj, tedy zda se 

podíl cizích zdrojů zvyšuje, či naopak snižuje. Čím vyšší hodnota ukazatele je, tím větší 

je zadluženost v podniku. (Knápková, 2013) 

Míra zadluženosti = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Stav k 31. 12. 2011 = 
6 645

14  591
 = 0,46 

Stav k 31. 12. 2012 = 
23  619

14  641
 = 1,61 

Stav k 31. 12. 2013 = 
40  995

13  069
 = 3,14 

Stav k 31. 12. 2014 = 
53  564

13  650
 = 3,92 
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Stav k 31. 12. 2015 = 
63  074

14  565
 = 4,33 

Tabulka 10 Vývoj ukazatele míry zadluženosti společnosti v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra zadluženosti 0,46 1,61 3,14 3,92 4,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty se poměřují s hodnotou 1, přičemž u této společnosti dochází od roku 2012 

k značnému nárůstu tohoto ukazatele. V tomto případě se opět potvrzuje to, že podnik 

preferuje k financování svých potřeb ve velké míře cizí zdroje.  

Úrokové krytí 

Informuje, kolikrát zisk před odečtením úroků a daní převyšuje nákladové úroky.  

Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 3 - 4, tzn., že provozní hospodářský 

výsledek by měl být alespoň třikrát větší než objem placených úroků. V případě, že 

hodnota klesne pod 2, lze tuto situaci považovat za kritickou. (Fotr, 2012; Rejnuš, 2014) 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é  ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Stav k 31. 12. 2011 = 
578

397
 = 1,5 

Stav k 31. 12. 2012 = 
739

479
 = 1,5 

Stav k 31. 12. 2013 = 
1 736

490
 = 3,6 

Stav k 31. 12. 2014 = 
2 102

704
 = 3,0 

Stav k 31. 12. 2015 = 
4 025

716
 = 5,6 

Tabulka 11 Vývoj ukazatele úrokového krytí společnosti v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Úrokové krytí 1,5 1,5 3,6 3,0 5,6 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Společnost doporučených hodnot dosahuje pouze v letech 2013 - 2015. V posledním 

sledovaném roce je zjištěná hodnota až 5,6. V tomto případě platí, že čím vyšší hodnota 

tohoto ukazatele je, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry či možnost čerpání 

nového úvěru. Předešlé roky vykazují hodnoty nízké. 

7.3 Bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo  

Konstrukce tohoto ukazatele vychází z doporučení, které tvrdí, že dlouhodobý majetek , 

by měl být kryt dlouhodobými zdroji. (Knápková, 2013) 

     V případě, kdy hodnota je: 

 < 1 – hovoříme o stavu podkapitalizace (část dlouhodobého majetku je kryta 

krátkodobými cizími zdroji, což finanční stabilitu snižuje) - v tomto případě se 

jedná o agresivní způsob financování, který je velmi rizikový, avšak levnější,  

 ≥ 1 – hovoříme o stavu překapitalizace (podnik využívá dlouhodobé zdroje ke 

krytí krátkodobých aktiv -  jedná se o nehospodárné nakládání se zdroji). Zde 

hovoříme o konzervativním způsobu financování, který je bezpečný, ale zato 

dražší. (Otrusinová, 2011; Knápková, 2013) 

Stav kapitalizace = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒3  

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 * 100 % 

Stav k 31. 12. 2011 = 
14 591+0

9 897
 = 1,47 

Stav k 31. 12. 2012 = 
14 641 +493

11 053
 = 1,37 

Stav k 31. 12. 2013 = 
13 069 +8171

10 491
 = 2,02 

Stav k 31. 12. 2014 = 
13 650 +10 412

23 835
 = 1,01 

Stav k 31. 12. 2015 = 
14 565 +11 094

27 220
 = 0,94 

                                                 
3 Dlouhodobé cizí zdroje zahrnují dlouhodobé úvěry a dlouhodobé závazky  
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Tabulka 12 Zlaté bilanční pravidlo aplikované na roky 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Zlaté bilanční pravidlo 1,47 1,37 2,02 1,01 0,94 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze zjištěných výpočtů lze konstatovat, že společnost vykazuje v letech 2011 – 2013 

hodnoty nad hodnotu 1, což značí stav překapitalizace. V roce 2013 jsou dokonce 

dlouhodobé zdroje až dvakrát vyšší než dlouhodobá aktiva. V takovém případě 

společnost využívala dlouhodobé zdroje i ke krytí aktiv krátkodobých, což je 

nehospodárné a drahé. V následujících letech ovšem dochází ke značnému poklesu, kdy 

tuto situaci hodnotím velmi kladně. Dlouhodobé aktiva jsou ve stejné výši jako 

dlouhodobé zdroje, tudíž můžeme konstatovat, že v letech 2014 - 2015 je dosaženo 

zlatého bilančního pravidla.  

 

Graf 6 Zlaté bilanční pravidlo 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pravidlo vyrovnání rizika 

Tabulka 13 Pravidlo vyrovnání rizika aplikované na roky 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 14 591 14 641 13 069 13 650 14 565 

Cizí kapitál 6 645 23 619 40 995 53 564 63 074 

Míra zadluženosti  0,46 1,61 3,14 3,92 4,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle pravidla vyrovnání rizika mají být vlastní zdroje v úrovni cizích zdrojů, v lepším 

případě vyšší.  Z vypočtených hodnot lze konstatovat, že analyzovaná společnost 

preferuje cizí zdroje, které mnohonásobně převyšují zdroje vlastní. Z této situace 

vyplývá, že pravidlo vyrovnání rizika je dodrženo pouze v roce 2011. 

 

Graf 7 Pravidlo vyrovnání rizika 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky a v podstatě poměřují 

to, čím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Základní ukazatele pracují s položkami 
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oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Za krátkodobé cizí zdroje jsou považovány 

krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci. (Knápková, 2013) 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje 

podniku. Vypovídá o platební schopnosti podniku z hlediska kratšího (např. měsíčního) 

období. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je obecně pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. Doporučená hodnota běžné likvidity je v rozmezí 1,5 - 2,5.  

(Fotr, 2012) 

Běžná likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒4
 

Stav k 31. 12. 2011 = 
11  289

5 246
 = 2,2 

Stav k 31. 12. 2012 = 
27  099

23  125
 = 1,2 

Stav k 31. 12. 2013 = 
43  418

32  824
 = 1,3 

Stav k 31. 12. 2014 = 
43  278

43  153
 = 1,0 

Stav k 31. 12. 2015 = 
50  313

51  981
 = 1,0 

Tabulka 14 Vývoj běžné likvidity společnosti v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 2,2 1,2 1,3 1,0 1,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že společnost ABC s.r.o. doporučených 

hodnot nedosahuje. Je ovšem nutné podotknout, že majitelé a manažeři podniku preferují 

nižší hodnoty likvidity, a to z toho důvodu, že krátkodobý majetek je tak co nejefektivně ji 

využíván. Ukazatel běžné likvidity vykazuje kolísavé hodnoty. V roce 2011 ukazatel 

vykazoval doporučenou hodnotu, ovšem následující roky docházelo k poklesu. Tuto 

                                                 
4 Krátkodobé cizí zdroje zahrnují krátkodobé závazky, bankovní úvěry krátkodobé a krátkodobé finanční 

výpomoci 
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skutečnost způsobil vysoký nárůst krátkodobých závazků. Je důležité však upozornit, že 

hodnoty nižší než 1 označujeme z hlediska finančního zdraví za kritické.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je zpřísněním likvidity běžné.  Od oběžných aktiv odečítáme zásoby, 

které jsou nejméně likvidní částí a jsou nejhůře proměnitelné na peníze. Doporučená 

hodnota pohotové likvidity bývá v rozmezí 1 - 1,5. (Scholleová, 2012) 

Pohotová likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Stav k 31. 12. 2011 = 
11 289−6 489

5 246
 = 0,9 

Stav k 31. 12. 2012 = 
27 099−17 322

23  125
 = 0,4 

Stav k 31. 12. 2013 = 
43 418 −30 847

32 824
 = 0,4 

Stav k 31. 12. 2014 = 
43 278 −28 540

43 153
 = 0,3 

Stav k 31. 12. 2015 = 
50 313 −40 200

51  981
 = 0,2 

Tabulka 15 Vývoj pohotové likvidity společnosti v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Pohotová likvidita 0,9 0,4 0,4 0,3 0,2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pohotovou likviditu můžeme interpretovat jako otázku, která zní, kolikrát pokrývají 

krátkodobé pohledávky a finanční majetek krátkodobé cizí zdroje. Doporučuje se, aby 

hodnota byla vyšší než 1, ovšem ani v jednom případě, tato situace nenastala. Jak vidíme, 

naměřené hodnoty jsou výrazně nižší, než se doporučuje, což znamená, že pohledávky a 

finanční majetek nepokrývají krátkodobé cizí zdroje ani 1 krát.  Můžeme konstatovat, že 

čím nižší hodnoty jsou, tím podnik nedostává svým závazkům. U tohoto typu likvidity se 

očekává její růst, kdežto v případě tohoto podniku se děje její pravý opak, tedy pokles. 
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Tato situace je způsobena tím, že společnost má méně krátkodobých pohledávek a 

finančního majetku než krátkodobých cizích zdrojů.  

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita představuje nejužší vymezení likvidity, neboť obsahuje jen 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Vypočte se jako poměr finančního majetku a 

krátkodobých cizích zdrojů. Doporučená hodnota by se měla pohybovat 

v intervalu  0,20 - 0,50. (Scholleová, 2012) 

Okamžitá likvidita = 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Stav k 31. 12. 2011 = 
4 202

5 246
 = 0,80 

Stav k 31. 12. 2012 = 
5 215

23  125
 = 0,23 

Stav k 31. 12. 2013 = 
4 747

32  824
 = 0,14 

Stav k 31. 12. 2014 = 
468

43  153
 = 0,01 

Stav k 31. 12. 2015 = 
1 467

51  981
 = 0,03 

Tabulka 16 Vývoj okamžité likvidity společnosti v letech 2011 - 2015   

 2011 2012 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 0,80 0,23 0,14 0,01 0,03 

Zdroj: vlastní zpracování 

U okamžité likvidity jsou doporučené hodnoty v rozmezí 0,2 - 0,5, kdy vyšší naměřené 

hodnoty se již považují za špatné hospodaření s kapitálem. V našem případě, můžeme 

konstatovat, že sledovaná společnost v období 2011 - 2015 dosáhla doporučených hodnot 

pouze v roce 2012. V roce předešlém byla zjištěna hodnota 0,80, která značí, jak již bylo 

výše zmíněno špatné hospodaření s kapitálem. V následujících letech jsou hodnoty 

dvojnásobně nižší. Tuto situaci můžeme odůvodnit skutečností, že společnost má oproti 

předešlým rokům méně krátkodobého finančního majetku a vyšší nárůst krátkodobých 

cizích zdrojů.  
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Graf 8 Vývoj ukazatele likvidity společnosti ABC s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.5 Ukazatel finančního zdraví IN05 

IN05 je souhrnný index, který hodnotí finanční zdraví podniku na základě jediného čísla. 

V českých podmínkách je dlouhodobě považován českými ekonomy za nejvhodnějš í. 

(Fotr, 2012; Scholleová, 2012) 

IN05 = 0,13 * 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑍
 + 0,04 * 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 + 3,97 * 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 + 0,21 * 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 + 0,09 * 

𝑂𝐴

𝐾𝐶𝑍
 

Podle vypočtených hodnot je možné s velkou pravděpodobností předpovídat očekávaný 

vývoj.  

Vyjde-li hodnota indexu IN05 větší než 1,6 můžeme s vysokou pravděpodobností 

konstatovat, že podnik tvoří hodnotu, že podnikové finanční zdraví je dobré.  

Společnosti s hodnotou indexu IN05 mezi 0,9 až 1,6 se řadí mezi průměrné podniky a 

hovoříme o tzv. šedé zóně. V takovém to případě nelze přesněji určit jejich budoucí vývoj.  

V posledním možném případě, kdy hodnota indexu IN05 je menší než 0,9 můžeme 

interpretovat, že společnost je ve finanční tísni a s vysokou pravděpodobností spěje 

k bankrotu. 
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IN052011 = 0,13 * 
21 236

6 645
 + 0,04 * 

578

397
 + 3,97 * 

578

21 236
 + 0,21 * 

24 596

21 236
 + 0,09 * 

50 313

5 246
  

               = 1,3 

IN052012 = 0,13 * 
38 260

23619
 + 0,04 * 

739

479
 + 3,97 * 

739

38 260
 + 0,21 * 

132  804

38 260
 + 0,09 * 

27 099

23 125
  

               = 1,2 

IN052013 = 0,13 * 
54 064

40995
 + 0,04 * 

1 739

490
 + 3,97 * 

1 739

54 064
 + 0,21 * 

194 154

54 064
 + 0,09 * 

43 418

32 824
  

               = 1,3 

IN052014 = 0,13 * 
67 214

53 564
 + 0,04 * 

2 102

704
 + 3,97 * 

2 102

67 214
 + 0,21 * 

165  684

67  214
 + 0,09 * 

43 278

43 153
  

               = 1, 0   

IN052015 = 0,13 * 
77 640

63 074
 + 0,04 * 

4 025

716
 + 3,97 * 

4 025

77 640
 + 0,21 * 

234  413

77  640
 + 0,09 * 

50 313

51 981
  

               = 1,3 

Tabulka 17 Vývoj ukazatele finančního zdraví IN05 v letech 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

IN05 1,5 1,2 1,3 1,0 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě vypočtených hodnot zjišťuji, že index finančního zdraví IN05 se nachází po 

celou dobu analyzovaného období v tzv. „šedé zóně“. Dle této situace můžeme s největší 

pravděpodobností konstatovat, že podnik není úspěšný ovšem ani problémový. 

Jak vidíme hodnoty indexu IN05 jsou stabilní, avšak v roce 2014 došlo k mírnému 

poklesu. V následujícím roce však opět došlo k růstu tohoto ukazatele a to s hodnotou 1,3. 
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8 Zhodnocení finanční situace  

Pro vyhodnocení finanční situace společnosti ABC s.r.o. jsem vypočetla nejdůležitějš í 

ukazatele zadluženosti, likvidity a ukazatele finančního zdraví IN05. Dále jsem se rovněž 

zaměřila na dvě důležitá bilanční pravidla, která při jejich dodržování zaručují jistější 

chod firmy a zároveň tak snižují nebezpečí finanční nestability. 

Na základě této analýzy bylo zjištěno, že celková zadluženost společnosti ABC s.r.o. je 

po celou sledovanou dobu nad doporučenými hodnotami. Obecně se udává, aby poměr 

vlastních a cizích zdrojů byl v poměru 50 : 50, ale analyzovaná společnost tohoto poměru 

nedosahuje. Dle naměřených hodnot lze soudit, že společnost pro financování svých 

podnikatelských činností preferuje ve velké míře cizí zdroje. Je důležité podotknout, že 

naměřené hodnoty jsou od roku 2013 považovány za rizikové, kdy v posledním 

sledovaném roce činila hodnota tohoto ukazatele až 81 %.  

Zlaté bilanční pravidlo, které doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl kryt 

dlouhodobými zdroji je splněno v letech 2014 - 2015, kdy se naměřené hodnoty optimální 

hranici značně přibližují. V předchozích letech byla společnost značně překapitalizována, 

v roce 2013 měla společnost až o 102 % dlouhodobých zdrojů více. V takovém případě 

společnost využívala dlouhodobé zdroje i ke krytí aktiv krátkodobých, což je 

nehospodárné a také drahé. Jak již bylo zmíněno, od roku 2014 se však hodnoty přibližuj í 

hodnotám požadovaným a dochází tedy ke splnění tohoto pravidla. Dalším významným 

bilančním pravidlem, které jsem zahrnula do této práce je pravidlo vyrovnání rizika. Toto 

doporučení říká, že vlastní zdroje mají být v úrovni cizích zdrojů, v lepším případě vyšší. 

Dle vypočtených hodnot, lze říci, že společnost toto doporučení splňuje pouze v roce 

2011. V posledním analyzovaném roce je cizí kapitál až 4 krát vyšší.  

Dle zjištěných hodnot likvidity jsem se dozvěděla, že hodnoty ve všech třech typech 

tohoto ukazatele jsou pod doporučenými hodnotami. V případě okamžité likvidity se 

dokonce jedná o nulové hodnoty. Majitelé a manažeři podniku preferují ovšem nižší 

hodnoty likvidity, a to z toho důvodu, že krátkodobý majetek je tak co nejefektivně ji 

využíván. Příliš nízké hodnoty pochopitelně nejsou dobré a považují se za rizikové, neboť 

společnost by mohla mít značné problémy s úhradou svých krátkodobých závazků.  
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Co se týče souhrnného indexu IN05, který hodnotí finanční zdraví podniku na základě 

jediného čísla, jsem dospěla k závěru, že společnost je po celé analyzované období v tzv. 

„šedé zóně“. V tomto případě, společnost nelze označit za problematickou, ale ani za 

úspěšnou.  
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9 Dopady jednotlivých variant financování  

Podnikatelé se často dostávají do situací, kdy stojí před zásadní ekonomickou otázkou, 

jakou vhodnou formu financování zvolí pro pořízení určitého majetku. V takové situaci 

je zásadní otázkou to, zda zvolit financování prostřednictvím vlastních či cizích zdrojů. 

V této kapitole se proto vyjádřím k jednotlivým variantám financování, a to na základě 

provedené analýzy a vypočtených hodnot.  

9.1 Pořízení dlouhodobého majetku formou volných peněžních 

prostředků 

Financování prostřednictvím volných peněžních prostředků je jednou z možných variant 

pořízení dlouhodobého majetku. Tato varianta ovšem není tak častá, jako financování 

prostřednictvím úvěru či leasingu, neboť ne každý podnik má volné peněžní prostředky 

navíc. Hlavní výhodou této varianty je to, že daná osoba se stává okamžitě majite lem 

dané věci a nezadlužuje se, jako je tomu v případě pořizování majetku formou leasingu 

či úvěru. Na základě vypočtených hodnot ukazatele likvidity, bych financování 

prostřednictvím volných peněžních prostředků nedoporučovala, neboť naměřené hodnoty 

dosahují poměrně nízkých čísel. Tuto skutečnost podporuje navíc i to, že společnost 

v současné době není ani schopna vynaložit tolik finančních prostředků najednou. I kdyby 

však byla, výsledkem financování baličky POLAR 2-95 prostřednictvím této varianty by 

vedlo ke snížení likvidity společnosti ABC s.r.o., což v tomto případě by určitě nebylo 

vhodným řešením. 

9.2 Pořízení dlouhodobého majetku formou úvěru 

Financování prostřednictvím úvěru patří k běžným formám financování dlouhodobého 

majetku. Velkou výhodou právě této varianty financování je to, že podnikatel či soukromá 

osoba nepotřebuje vynaložit velké množství volných peněžních prostředků v určitý 

okamžik. Další výhodou je i to, že oproti leasingu, se daná osoba stává okamžitě 

majitelem dané věci. Ovšem dle administrativní náročnosti se jedná o nejsložitější způsob 

financování. V případě společnosti ABC s.r.o. bych však tuto variantu financování 

nedoporučovala, neboť ukazatelé zadluženosti vykazují vysoké hodnoty. Od roku 2013 
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jsou hodnoty ukazatele zadluženosti nad 70 %, kdy tato hranice značí již rizikovou situaci. 

Cílem mé práce je navrhnout nejvhodnější variantu financování dlouhodobého majetku 

a právě z důvodu vysoké zadluženosti tuto variantu nedoporučuji. Výsledkem 

financování prostřednictvím úvěru by vedlo k vyššímu účetnímu a tedy viditelnému 

zadlužení podniku.  

9.3 Pořízení dlouhodobého majetku formou finančního leasingu 

Dalším možným a posledním způsobem financování vybraného majetku, kterým se tato 

práce zabývá, je financování prostřednictvím finančního leasingu. Tato varianta 

financování je v dnešní době velmi oblíbená a využívaná. Jako hlavní výhodu lze zmínit 

například to, že společnost nepotřebuje v určitý okamžik vynaložit velký objem 

peněžních prostředků, stejně jako je tomu u varianty úvěru. I když se opět jedná o 

financování prostřednictvím cizích zdrojů, oproti úvěru nepředstavuje leasing účetní 

zvýšení zadluženosti podniku, neboť se vzniklý závazek z leasingové smlouvy neprojeví 

v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. V případě společnosti ABC s.r.o. 

bych z tohoto důvodu označila finanční leasing za nejvhodnější variantu financování 

pořizovaného stroje. 

Zbývající část bakalářské práce tedy bude zaměřena na nabídky finančního leasingu od 

vybraných leasingových společností působících na českém trhu, a které jsou zároveň 

členy České leasingové a finanční asociace. Mezi ně patří ČSOB Leasing, a.s., ERSTE 

Leasing, a.s., GE Money Leasing, s.r.o., Raiffeisen-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing 

CZ, a.s. a UNILEASING, a.s. Nezávazné nabídky financování, které mi byly poskytnuty 

od těchto společností, budou následně uvedeny a poté rovněž mezi sebou navzájem 

porovnány. Je nutno podotknout, že pro přehlednější práci neobsahují tyto nezávazné 

nabídky ceny pojištění. Proto v případě, že by se společnost ABC s.r.o. rozhodla pro 

financování baličky POLAR 2-95 prostřednictvím této varianty, musela by se celá 

kalkulace propočítat i s cenou pojištění.  

Společnost ABC s.r.o. si zažádala o 60ti měsíční dobu splácení leasingových splátek 

z důvodu daňové uznatelnosti. Všechny výše zmiňované leasingové společnosti tomuto 

požadavku vyhověly a poskytly tedy nezávislé nabídky financování s výší akontace od 

20 – 50 %. Společnost ABC s.r.o. má z důvodu nízké likvidity a zároveň z nedostatku 
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vlastních finančních prostředků zájem o první navýšenou splátku ve výši 30 % pořizovací 

ceny. Jednotlivé propočty budou uvedeny u každé leasingové společnosti zvlášť.  

Pro úplný přehled obsahují jednotlivé nabídky výše zmiňovaných leasingových 

společností ceny včetně DPH. Společnost ABC s.r.o. je však měsíčním plátcem DPH 

a požadovaný stroj POLAR 2-95 plánuje pořídit rovněž od jiného českého plátce. 

V tomto případě si společnost ABC s.r.o. uplatní v příslušném zdaňovacím období nárok 

na odpočet DPH na vstupu. 

Tabulka 18 Základní údaje leasingu 

Předmět leasingu POLAR 2-95 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

177 225 

212 670 

Pořizovací cena vč. DPH 857 768 Kč 

Počet leasingových splátek 60 měsíců 

9 759 

9 108 

Mimořádná splátka 30 % 

762 765 

759 150 

Výše pojištění 0 Kč 

1,076 

1,071 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

9.3.1 ČSOB Leasing, a.s. 

Společnost ČSOB Leasing, a.s. se řadí mezi univerzální leasingové společnosti, jenž byla 

založena v roce 1995 pod názvem OB Leasing, a.s. V roce 2001 došlo k přeměně názvu 

na ČSOB Leasing, a.s. Od této doby si rovněž drží prvenství na leasingovém trhu. Tato 

společnost nabízí zákazníkům a obchodním partnerům širokou škálu produktů, jejichž 

předmětem je financování pořízení či užívání majetku. ČSOB Leasing, a.s. je dceřinou 

společností ČSOB a je členem mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group 

(ČSOB Leasing, 2016). 

Tabulka 19 Nezávazná nabídka společnosti ČSOB Leasing, a.s. 

 

ČSOB Leasing, a.s. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 

Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 

Měsíční splátka      9 108 Kč   11 021 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy              0 Kč             0 Kč 

http://www.kbc.com/
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Zdroj: ČSOB Leasing, a.s., vlastní zpracování  

9.3.2 ERSTE Leasing, a.s. 

Erste Leasing, a.s., dříve S MORAVA Leasing, a.s. patří od roku 1991 k významným 

společnostem působících v oblasti poskytování financování pro podnikatelské i 

nepodnikatelské subjekty na území České republiky. Nabízí leasingové a úvěrové 

financování na nákup strojů a technologií, komunální a dopravní techniky. Hlavními 

obory, kam směřuje největší objem financování, jsou zemědělství, služby soukromého 

sektoru, stavebnictví a strojírenství. V roce 2011 se S MORAVA Leasing stala dceřinou 

společností České spořitelny. (ERSTE Leasing, 2016) 

Tabulka 20 Nezávazná nabídka společnosti ERSTE Leasing, a.s. 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

9.3.3 GE Money Leasing, s.r.o. 

Společnost GE Money Leasing, s.r.o. vznikla spojením společnosti VB Leasing se silným 

zázemím skupiny GE Money.  Tato leasingová společnost se orientuje na financování 

osobních, užitkových a nákladních vozů, prostředků hromadné dopravy, strojů a 

technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické a veterinární, zemědělské, lesnické, 

stavební, manipulační a komunální techniky. Z nabízených možností financování si klient 

může vybrat z celé řady produktů finančního leasingu, úvěru a z několika variant 

operativního leasingu. (GE Money Leasing, 2016) 

Tabulka 21 Nezávazná nabídka společnosti GE Money Leasing, s.r.o. 

ERSTE Leasing, a.s. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 

Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 

Měsíční splátka      9 943 Kč   12 032 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy      1 000 Kč     1 210 Kč 

GE Money Leasing, s.r.o. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 
Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování 

9.3.4 Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 

Společnost Raiffeisen-Leasing, s.r.o. se rovněž řadí mezi univerzální leasingové 

společnosti, která poskytuje komplexní nabídku finančních produktů včetně doplňkových 

služeb pro firmy i soukromé osoby. Tato společnost poskytuje finanční leasing s opcí 

odkupu, finanční leasing s povinností odkupu spotřebitelské úvěry,  úvěry pro firmy a 

podnikatele a splátkový prodej. Ke všem finančním produktům nabízí související služby. 

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. financuje dopravní stroje, zařízení, technologie a projekty 

využívající obnovitelné zdroje. (Raiffeisen-Leasing, 2016) 

Tabulka 22 Nezávazná nabídka společnosti Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

9.3.5 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

UniCredit Leasing CZ, a. s., je univerzální společností nebankovního financování se 

silným finančním zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit. Od svého 

vzniku v roce 1991 patří tato společnost k lídrům trhu a v posledních letech je největší a 

nejvýznamnější společností nebankovního financování v České republice. Činnost 

společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., je zaměřena např. na financování osobních a 

užitkových automobilů, nákladních automobilů, zemědělské techniky, strojů a 

technologií. (UniCredit Leasing CZ, 2016) 

Měsíční splátka      9 972 Kč   12 066 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy              0 Kč             0 Kč 

Raiffeisen-Leasing, s.r.o. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 
Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 

Měsíční splátka      9 195 Kč   11 126 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy              0 Kč             0 Kč 
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Tabulka 23 Nezávazná nabídka společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

9.3.6  UNILEASING, a.s. 

Poslední leasingovou společností, která mi poskytla nezávaznou nabídku financování, je 

společnost UNILEASING, a.s. Již od počátku svého založení působí v oblasti finančního 

leasingu a souvisejících finančních produktů a služeb. Tato společnost vedle leasingu a 

úvěrového financování nákupu movitých věcí a dalších projektů nabízí také jiné 

alternativní formy financování jako např. odkup pohledávek. Ve svém portfoliu má 

zastoupeny všechny druhy dopravních a přepravních zařízení, dále pak široké spektrum 

strojírenských, energetických, zdravotnických, sportovních, kancelářských a dalších 

zařízení, včetně technologií a technologických celků. (UNILEASING, 2016) 

Tabulka 24 Nezávazná nabídka společnosti UNILEASING, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

UniCredit Leasing CZ, a.s. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 

Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 

Měsíční splátka      9 309 Kč   11 618 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy              0 Kč             0 Kč 

UNILEASING, a.s. - bez DPH - včetně DPH 

Pořizovací cena 708 899 Kč 

 

857 768 Kč 

Mimořádná splátka  212 670 Kč 257 330 Kč 

Měsíční splátka      9 882 Kč   11 957 Kč 

Kupní cena      1 000 Kč     1 210 Kč 
Poplatek za uzavření smlouvy              0 Kč             0 Kč 



65 

 

10 Vyhodnocení finančního leasingu 

Tabulka 25 Přehled finančního leasingu od vybraných společností  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 
ČSOB Leasing, 

a.s. 

Raiffeisen-

Leasing, s.r.o. 

UniCredit 

Leasing CZ, a.s. 
Měsíční splátka  

- bez DPH     9 108 Kč     9 195 Kč      9 309 Kč 

- včetně DPH   11 021 Kč   11 126 Kč    11 264 Kč 

Leasingová cena  

- bez DPH 759 150 Kč 764 370 Kč 771 210 Kč 

- včetně DPH 918 590 Kč 924 890 Kč 933 170 Kč 

Kupní cena  

- bez DPH     1 000 Kč     1 000 Kč      1 000 Kč 

- včetně DPH     1 210 Kč     1 210 Kč      1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy  

- bez DPH             0 Kč            0 Kč              0 Kč 

- včetně DPH             0 Kč            0 Kč              0 Kč 

Celkové náklady  

- bez DPH 760 150 Kč 765 370 Kč 772 210 Kč 

- včetně DPH 919 800 Kč 926 100 Kč 934 380 Kč 

Leasingový koeficient 1,071 1,078 1,089 

Přeplaceno   51 251 Kč   56 471 Kč   63 311 Kč 

    

 
UNILEASING, 

a.s. 
ERSTE Leasing, 

a.s. 
GE Money 

Leasing, s.r.o. 

Měsíční splátka  

- bez DPH      9 882 Kč     9 943 Kč     9 972 Kč 

- včetně DPH    11 957 Kč   12 032 Kč   12 066 Kč 

Leasingová cena  

- bez DPH 805 590 Kč 809 250 Kč 810 990 Kč 

- včetně DPH 974 750 Kč 979 250 Kč 981 290 Kč 

Kupní cena  

- bez DPH     1 000 Kč      1 000 Kč     1 000 Kč 

- včetně DPH     1 210 Kč      1 210 Kč     1 210 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy  

- bez DPH             0 Kč      1 000 Kč             0 Kč 

- včetně DPH             0 Kč      1 210 Kč             0 Kč 

Celkové náklady  

- bez DPH 806 590 Kč 811 250 Kč 811 990 Kč 

- včetně DPH 975 960 Kč 981 670 Kč 982 500 Kč 

Leasingový koeficient 1,136 1,142 1,144 

Přeplaceno   97 691 Kč 102 351 Kč 103 091 Kč 
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Společnost ABC s.r.o. je měsíčním plátcem DPH, tudíž v příslušném zdaňovacím období 

si uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu. Z tohoto důvodu bude následné vyhodnocení 

uváděno v cenách bez DPH, to znamená v cenách, která společnost skutečně zaplatí a 

nebude ji vrácena.  

Všechny výše uvedené leasingové společnosti poskytly 60ti měsíční dobu splácení  

s akontací ve výši 30 % z pořizovací ceny. 

První navýšená splátka činí tedy 212 670 Kč u všech leasingových společností bez 

rozdílu. Měsíční splátky jsou ovlivněny tzv. leasingovým koeficientem, který má každá 

leasingová společnost stanoven odlišně. Tento koeficient udává, o kolik je leasingová 

cena pronajatého majetku vyšší oproti ceně pořizovací. Z výše uvedené tabulky lze 

jednoduše zjistit leasingové koeficienty, které jednotlivé oslovené společnosti nabízej í. 

Společnost ČSOB Leasing, a.s. má ve srovnání s ostatními leasingovými společnostmi 

nejnižší hodnotu tohoto koeficientu, naopak nejvyšší společnost GE Money 

Leasing, s.r.o.  

Výše zmíněnou leasingovou cenu zjistíme vynásobením hodnoty pořizovací ceny s výší 

leasingového koeficientu. Někdy je však obtížné zjistit leasingový koeficient, neboť 

některé společnosti jej do nabídky záměrně nezahrnují. V takovém případě leasingovou 

cenu získáme vynásobením doby splácení s měsíčními splátky s připočtením mimořádné 

splátky.  

Uzavření leasingové smlouvy je zpoplatněno pouze u jedné leasingové společnosti, a to 

u společnosti ERSTE Leasing, a.s., a to ve výši 1 000 Kč. 

Konečná cena, která je významná pro posouzení výhodnosti jednotlivých leasingových 

společností se skrývá v celkových nákladech, kterou získáme součtem leasingové ceny, 

kupní ceny a poplatkem za uzavření smlouvy.  

Dle výše uvedené tabulky lze jednoznačně říci, že společnost ČSOB Leasing, a.s. nabízí 

nejvýhodnější leasingovou smlouvu. Společnost ABC s.r.o. by v porovnání s ostatními 

společnostmi vynaložila nejméně finančních prostředků. V ceně není zahrnuto pojištění, 

proto v případě volby financování prostřednictvím této možnosti, by bylo nutno 

propočítat kalkulaci včetně tohoto pojištění. Měsíční splátky jsou vyčísleny na 9 108 Kč 

a náklady, které by společnost vynaložila celkem, činí 760 150 Kč.  
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Jednoznačně nejvíce nevyhovující podmínky nabízí společnost GE Money Leasing, s.r.o. 

Dle tabulky č. 25 jde vyčíst, že celkové náklady by přesáhly 100 tis. Kč pořizovací ceny 

požadovaného stroje. Měsíční splátky u této společnosti činí 9 972 Kč a celkové náklady 

811 990 Kč. V tomto případě by společnost ABC s.r.o. musela vynaložit nejvíce 

finančních prostředků v rámci oslovených leasingových společností. V porovnání 

s ČSOB Leasing, a.s., která nabízí nejvýhodnější podmínky finančního leasingu, 

představuje rozdíl celkových nákladů o 51 840 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit a doporučit nejvýhodnější variantu financování 

pořizovaného dlouhodobého majetku, přesněji zařízení k vakuovému balení 

POLAR  2- 95.  

Dle zjištěných hodnot likvidity, bych financování prostřednictvím volných peněžních 

prostředků nedoporučovala, neboť naměřené hodnoty dosahují nízkých hodnot. 

Financování stroje POLAR 2-95 prostřednictvím této varianty by vedlo ke snížení 

likvidity společnosti ABC s.r.o., což v tomto případě není určitě vhodným řešením. 

Podle vypočteného ukazatele zadluženosti bylo zjištěno, že společnost preferuje 

k financování svých podnikatelských aktivit ve velké míře cizí zdroje. Obecně se udává, 

aby poměr vlastních a cizích zdrojů byl v poměru 50 : 50. Společnost ABC s.r.o. má od 

roku 2013 cizí zdroje v hodnotách, které jsou však považovány za rizikové. V roce 2015 

činila hodnota tohoto ukazatele 81 %.  

Jelikož však společnost ABC s.r.o. nemůže pořídit požadovaný stroj prostřednictvím 

vlastních zdrojů, nenabízí se jiná možnost financování než prostřednictvím cizích zdrojů.  

Úvěr společnosti však nedoporučuji, a to z toho důvodu, neboť by tato situace vedla 

k vyššímu účetnímu zadlužení. V tomto směru by se jednalo o viditelné zhoršení 

současné finanční pozice společnosti. 

V případě leasingu se opět jedná o financování prostřednictvím cizích zdrojů, oproti 

úvěru však nepředstavuje viditelné účetní zvýšení zadluženosti podniku, neboť vznik lý 

závazek z leasingové smlouvy se neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí 

zdroje. Z tohoto důvodu lze leasing označit za nejvhodnější variantu financování 

pořizovaného stroje. 

Společnost ABC s.r.o. pro rok 2016 neplánuje žádné významné skutečnosti, které by 

negativně narušily stávající chod činnosti. Společnost je tedy schopna splácet leasingové 

splátky za předpokladu, že vývoj hospodářského výsledku bude kladný a rovněž za 

předpokladu dostatečného generování peněžních toků z provozní činnosti, tak jak tomu 

bylo rok předešlý. Společnost ABC s.r.o. na začátku letošního roku doplatila poslední 

leasingovou splátku, jejímž předmětem financování byl osobní automobil 
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značky ŠKODA. Peněžní prostředky, které společnost musela v tomto případě měsíčně 

vynakládat, by bylo možné vynakládat nyní. Jednatel analyzované společnosti sám 

potvrdil schopnost splacení první mimořádné splátky a splátek následujících. Zároveň je 

důležité, aby v blízké době nedošlo k vysokému vyplácení podílu na zisku, tak jako tomu 

bylo v roce 2013. Tento krok lze hodnotit velmi negativně, jelikož zapříčinil snížení 

vlastních zdrojů, a tím zvýšení zdrojů cizích. 

Na základě provedených analýz zásadních ukazatelů a zjištěných informací jsem 

dospěla k závěru, že pro společnost ABC s.r.o. je nejvhodnější variantou financování 

stroje POLAR 2-95 prostřednictvím finančního leasingu, a to od společnosti ČSOB 

Leasing, a.s.   
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