






 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na financování pořízení dlouhodobého majetku 

v podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku, která slouží k rozhodnutí, zda použít 

vlastní nebo cizí zdroje k pořízení. Zahrnuje doporučení nejlepší možnosti. 

 

Abstract 

The bachelore’s thesis focuses on financing the acquisition of fixed assets in the 

company. It includes a financial analysis that is used to decide whether to use private or 

foreign sources for the acquisition. It includes recommendations best options. 
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ÚVOD 

Téma, varianty financování pořízení dlouhodobého majetku, které jsem si vybrala ke 

zpracování mé bakalářské práce, mě velmi baví. S tím spojená problematika 

dlouhodobého majetku a jeho financování je zajímavá a pro podnik důležitá. 

Všechny společnosti v průběhu své existenci řeší otázku pořízení nového dlouhodobého 

majetku. Z toho vyplývá otázka, z jakých zdrojů budou tento pořizovaný majetek 

financovat. Mohou použít vlastní zdroje, pokud jich má firma dostatek. Nebo použijí 

cizí zdroje, jako je například úvěr a leasing. Každá z těchto variant má své výhody 

a nevýhody. 

Cílem mé bakalářské práce je porovnat nejvýhodnější způsob pořízení dlouhodobého 

majetku, v mém případě laseru. 

V první části charakterizuji dlouhodobý majetek, jeho rozčlenění a možnosti pořizování 

dlouhodobého majetku. Popíši ukazatele finanční analýzy, které budou potřeba 

k posouzení finanční stability firmy. 

V druhé části, praktické, charakterizuji společnost, popíši pořizovaný majetek – laser. 

Provedu finanční analýzu vybraných ukazatelů, kterou by měla firma udělat před koupí. 

Navrhnu nejlepší řešení pro financování a porovnám nabídky, které nalezneme na 

finančním trhu. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je navržení optimálního financování dlouhodobého majetku, 

který bude podnik pořizovat, na základě zjištěných informací a provedené analýzy. 

Z důvodu uvádění některých citlivých údajů, které si firma nepřeje zveřejnit, nebudu 

používat pravé jméno společnosti, ale budu ji uvádět pod názvem MNO, s. r. o. 

Práci mám rozčleněnou na dvě části a to na teoretickou a praktickou část.  

Jednotlivé dílčí části práce: 

� zpracování teoretického východiska dlouhodobého majetku pomocí literatury, 

� provedení finanční analýzy podniku, 

� posouzení možností financování dlouhodobého majetku, 

� určení nejvýhodnější varianty financování. 

Teoretická část je založena na metodě literární rešerše, jde o vyhledávání údajů 

o problematice v soudobé literatuře. Tato část se zaměřuje na vymezení dlouhodobého 

majetku, jeho dělení a na možnosti financování. V praktické části bude použito 

srovnávání, konkrétně roků 2013 - 2016, pomocí finanční analýzy. Analýzou bude 

posuzováno finanční zdraví podniku a dále posoudím jednotlivé nabídky leasingů 

a úvěrů od bankovních a leasingových institucí. V závěrečné části bude zvolena 

nejvýhodnější varianta financování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část je převážně čerpána z odborné literatury a je důležitým podkladem pro 

část praktickou. Odborně zde vysvětlím dlouhodobý majetek, jak lze tento majetek 

pořídit a ocenit v době, kdy se o něm účtuje. Další část budou tvořit možné zdroje 

financování majetku ve firmě, mohou to být vlastní nebo cizí zdroje. Také jsou zde 

teoreticky popsány vybrané ukazatele finanční analýzy a zlatých bilančních pravidel, 

která jsou pak dále použita v praktické části práce. 

2.1 Dlouhodobý majetek 

„Dlouhodobý majetek (stálý, zařizovací, fixní, neoběžný, stálá aktiva, dříve základní 

prostředky) je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 1 

rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury (předpisy je přesně stanovena 

charakteristika předmětů, které podnik může do tohoto majetku zařadit). Dlouhodobý 

majetek není získáván za účelem dalšího prodeje.“ (6, s. 48) 

Dlouhodobý majetek se dělí do tří skupin: 

� dlouhodobý nehmotný majetek, 

� dlouhodobý hmotný majetek,  

� dlouhodobý finanční majetek (2). 
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Obr. 1: Schéma rozdělení majetku podniku (vlastní zpracování dle 6, s. 48; 2) 

2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen podle účetních předpisů majetkem s výší 

ocenění stanovenou účetní jednotkou (výjimkou je goodwill) a s dobou použitelnosti 

většinou delší než 1 rok, také musí být splněny další podmínky určené účetními 

předpisy. Hodnota ocenění, kterou si určila účetní jednotka ve svých vnitřních 

předpisech, musí respektovat, aby byl splněn princip věrného a poctivého zobrazení 

majetku a princip významnosti (2, § 6; 7, č. 013). 

Podle daňových předpisů je dlouhodobý nehmotný majetek takový, který byl nabytý 

za úplatu, vkladem od členů obchodních korporací či tichého společníka, darováním, 
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zděděním nebo přeměnou, nebo i vytvořením vlastní činností za účelem obchodování 

s ním. Podmínkou je splnění výšky vstupní ceny, která má být vyšší než 60 000 Kč 

a doba použitelnosti je delší než 1 rok (4, s. 45; 18, s. 75). 

Dlouhodobý nehmotný majetek nalezneme v účtové skupině 01 (2). 

2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek, podle daňových předpisů, je majetkem s oceňovací 

hodnotou vyšší než 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok (4, s. 41).  

Podle účetních předpisů se jedná o majetek, který má dobu použitelnosti většinou delší 

než jeden rok a výšku ocenění, od kterého bude majetek zařazen do DHM, si každá 

účetní jednotka může zvolit sama ve vnitřních předpisech. Některé položky, které jsou 

zařazené mezi DHM, jsou tímto majetkem bez ohledu na výšku ocenění. Jedná se 

zejména o stavby (zde není určena ani doba použitelnosti), pozemky, umělecká díla 

nebo předměty z drahých kovů (18, s. 76). 

DHM se postupně opotřebovává (znehodnocuje) – jsou to stroje, výrobní zařízení, 

budovy, stavby, dopravní prostředky a další. Mezi majetek, který se neznehodnocuje, 

patří například pozemky a umělecká díla. Jiné členění DHM je členění na movitý 

a nemovitý. Movitý lze přemisťovat – dopravní prostředky, stroje aj.  Nemovitý 

majetek, který přemisťovat nelze – pozemky, stavby pevně spojené se zemí a další (6, 

s. 48). 

DHM se dále dělí na dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a dlouhodobý majetek 

neodpisovaný – viz dále v textu (2). 

Dlouhodobý hmotný majetek nalezneme v účtové skupině 02 a 03 (2). 

Vymezení některých druhů DHM: 

Mezi stavby řadíme zejména stavby včetně budov, hal, důlních staveb, otvírek nových 

lomů a pískoven, bytů a nebytových prostor, technických rekultivací a důlních děl. 

Jedná se o majetek odpisovaný (2). 

U pozemků (pokud nepatří do zboží) nezáleží na výši ocenění. Jedná se o majetek 

neodpisovaný (2). 
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Hmotné movité věci a jejich soubory – bez ohledu na výšku ocenění jde o předměty 

z drahých kovů, které nejsou DFM či zbožím. S ohledem na dobu použití a limit jde 

o hmotné movité věci a jejich soubory. Jde o majetek odpisovaný (2). 

Pěstitelské celky trvalých porostů – jde o ovocné stromy či ovocné keře vysázené na 

souvislém pozemku, které splňují podmínky (vysazení na výměře pozemku nad 0,25 

hektaru a hustota stromů nejméně 90 kusů stromů či 1 000 kusů keřů na 1 hektar). Patří 

sem i trvalé porosty vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, kdy nosná konstrukce je 

stavba. Jedná se o odpisovaný majetek (2). 

Dospělá zvířata a jejich skupiny – zvířata musí splňovat dobu použitelnosti a limit pro 

zařazení do DHM, jinak jsou zásobami (2). 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - Umělecká díla a sbírky – nalezneme zde 

zejména movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a jejich soubory (12, 

s. 221). Dále sem patří ložiska nevyhrazeného nerostu či jejich části a věcná 

břemena k pozemku a stavbě (2). 

2.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Do dlouhodobého finančního majetku řadíme zejména podíly, zápůjčky a úvěry, ostatní 

dlouhodobé cenné papíry, dluhové cenné papíry (držené do splatnosti), zápůjčky, ostatní 

dlouhodobé cenné papíry a podíly a jiný dlouhodobý finanční majetek (2). 

Podle účetních předpisů je tento majetek pořizován s úmyslem dlouhodobého držení, 

tzn. k držení po dobu delší než jeden rok. Daňové předpisy DFM neurčují, protože 

DFM není odpisován (18, s. 77). 

Tento DFM nalezneme v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek (2). 

2.2 Oceňování dlouhodobého majetku 

„Účetní jednotky oceňují majetek a závazky: 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu, 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje.“ (1, § 24) 
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Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek můžeme při nabytí ocenit pořizovací cenou, 

reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady (1, § 25). 

Pořizovací cena – touto cenou oceňujeme DHM, DNM a DFM, který je pořízený za 

úplatu. Jedná se o cenu, za kterou je majetek obstarán (pořízen) a součástí této ceny jsou 

i náklady, které s ní souvisí (1, § 25).  

Náklady zahrnované do pořizovací ceny jsou zejména: 

� náklady na zabezpečení a přípravu pořízení DHM a DNM – odměny za 

poradenské služby, správní poplatky, předprojektové přípravné práce a další, 

� úroky z úvěru, pokud tak rozhodne účetní jednotka, 

� náklady na licence, patenty a další práva (2, § 47). 

Náklady, které se do pořizovací ceny zejména nezahrnují: 

� opravy a údržba, 

� kurzové rozdíly, 

� nájemné za stavební pozemek, na kterém se provádí stavba,  

� náklady na zaškolování pracovníků (2, § 47). 

Podrobný výčet všech nákladů, které jsou součástí pořizovací ceny, i které nejsou, jsou 

uvedeny ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. § 47.  

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou majetek pořizujeme v době, kdy je 

o něm účtováno (1, § 25). Především jde o majetek získaný bez úplaty – např. přebytek 

zjištěný při inventarizaci, přijatý dar a další. Touto cenou je oceňován i majetek 

vyrobený vlastní činností, pokud nelze přesně určit vlastní náklady, které byly použity 

na výrobu (12, s. 228). 

Vlastní náklady jsou všechny přímé náklady, které jsou vydané na výrobu nebo jinou 

činnost, a eventuálně nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti 

a jsou určené účetními metodami. Pořizovací cena materiálu a dalších využitých výkonů 
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a i jiné náklady, které vznikají v přímé souvislosti s výrobou či činností patří do 

přímých nákladů (1, § 25).  

Takto je oceňován DHM či DNM, pokud je vytvořený vlastní činností (12, s. 228). 

2.3 Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisy dlouhodobého majetku se týkají hmotného a nehmotného majetku. Při tvorbě 

odpisů dochází ke korekci ocenění majetku v důsledku jeho používání. Nejde ale jen 

o fyzické (tzn. způsobené používáním majteku – nižší výkonnost, nespolehlivost, 

nepřesnost a jiné), ale i morální (tj. zastarávání, nemodernizace a další) opotřebení. 

Součet odpisů za celou dobu používání majetku je nazývaný oprávky. Rozlišujeme 

účetní odpisy a daňové, účtováno je pouze o účetních odpisech (3). 

2.3.1 Účetní odpisy 

Určení výše účetních odpisů či jejich výpočet si určuje účetní jednotka sama ve 

vnitropodnikové směrnici. Tyto odpisy vyjadřují reálné opotřebení majetku (3).  

Účetní jednotky si sestavují odpisový plán, který je průkazným účetním záznamem. 

Odpisový plán lze upravovat s ohledem na změny v průběhu používání (2). 

Odpisování se řídí §56 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (případně §56a) a Českými účetními 

standardy č. 013.  

Odpisy jsou zaokrouhlovány na celé koruny nahoru (7). 

Účetní odpisy se účtují do nákladů, konkrétně na účet 551 – Odpisy dlouhodobého 

majetku a na příslušný účet oprávek, 07x – Oprávky k DNM nebo 08x – Oprávky 

k DHM (551/07x; 551/08x) (7, č. 013). 

2.3.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy se řídí Zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Významně ovlivňují 

základ daně (4, s. 27).  

U DNM se daňové odpisy určují s přesností na měsíce. Odpisování zahájíme od prvního 

dne měsíce následujícího po zařazení do užívání (4, s. 45). 
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DHM je rozdělen do 6 odpisových skupin (příloha zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů) a pro každou skupinu je určena minimální doba odpisování. Tyto odpisy se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru (4, s. 43). 

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, určuje tyto metody odpisování: 

Zrychlené (degresivní) odpisy – v prvním roce je odepsána největší částka, proto 

zrychlené. U každé odpisové skupiny je určen koeficient, který se použije ve vzorci pro 

výpočet odpisů. Koeficient pro výpočet nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů (4, s. 45). 

Odpis	v	1. roce = 	
vstupní	cena

koeficient
 

Odpis	v	dalších	letech = 	
2	 × 	zůstatková	cena

koefic. v	dalších	letech − doba	odpisování
 

Rovnoměrné (lineární) odpisy – v prvním roce se odepíše nižší částka oproti ostatním 

rokům. Od druhého roku odpisování se odpisuje stále stejná částka. U odpisových 

skupin je určena sazba, která se použije ve vzorci pro výpočet. Sazbu pro výpočet 

nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (4, s. 44). 

Roční	odpis = 	
vstupní	cena	

100
× sazba 

2.4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek se dá pořídit více způsoby, a to vlastní výrobou, nákupem, 

vkladem nebo darováním (3, s. 53). 

Můžeme hovořit i o pořízení z vlastních peněžních prostředků a z cizích. Vlastními 

peněžními prostředky máme na mysli například koupí z vlastích peněžních prostředků, 

z vlastního kapitálu společnosti. Cizími peněžními prostředky se myslí například leasing 

nebo úvěr (5, s. 17). 

2.4.1 Vlastní zdroje 

Vlastními zdroji se rozumí vlastní kapitál. Vlastní kapitál nalezneme v rozvaze, jako 

součet základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů, fondů ze zisku, výsledku 

hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období (2).  
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Do vlastních zdrojů můžeme zahrnout také financování pomocí vlastních peněžních 

prostředků (11). 

Základní kapitál 

Obvykle je základní kapitál vkládán do obchodní korporace (kapitálové a osobní) při 

jejím vzniku. U kapitálových společností (akciových společností a společností 

s ručením omezeným) upravuje výšku základního kapitálu zákon o obchodních 

korporacích. Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) 

si mohou (ale také nemusí) výšku základního kapitálu upravit dle společenské smlouvy. 

Obvykle se výška základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku (18, s. 129). 

Podrobněji, u společností s ručením omezeným, je podle zákona minimální výše 

základního kapitálu 1 Kč (dříve 200 000 Kč) nestanoví-li společenská smlouva jinak 

(15, § 142). 

Ážio a kapitálové fondy 

Kapitálové fondy jsou většinou tvořeny dalšími vklady společníků. Zdrojem tvorby 

mohou být zejména příplatky ke vkladům mimo základní kapitál (peněžité, nepeněžité, 

dobrovolné, nedobrovolné) či rozdíly v přecenění majetku (dlouhodobého finančního 

majetku – přecenění obchodních podílů metodou ekvivalence či na reálnou hodnotu) 

nebo závazků (18, s. 131). U společnosti s ručením omezeným jedním z kapitálových 

fondů je vkladové ážio. Jedná se o rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, kterou určil 

posudek od znalce a výší vkladů od společníků (15, § 144). U akciové společnosti se 

jedná o emisní ážio (18, s. 131). 

Fondy ze zisku 

Pokud účetní jednotka vykazuje zisk, má možnost část zisku převést do fondů, které má 

pro tento účel vytvořené. „S novou právní úpravou byl zrušen zákonný rezervní fond, 

avšak společnost si může vytvářet různé rezervní statutární fondy podle pravidel 

upravených ve stanovách nebo ve společenské smlouvě, které jsou pak účelově vázány 

(např. sociální fond) a mohou být použity (čerpány) pouze k účelům, pro které byly 

vytvořeny.“ (18, s. 131) Podle zákona o obchodních korporacích společnosti, které 

v rozvaze uvádějí vlastní akcie, vytváří ve stejné výši zvláštní rezervní fond (15). 
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Výsledek hospodaření minulých let  

V případě, kdy společnost vytvořila zisk, schvaluje valná hromada jeho rozdělení. 

Nejdříve se rozdělí do fondů podle účelu, eventuálně se vyplatí podíly na zisku 

společníkům a část může zůstat nerozdělená a je zanechána ve společnosti jako 

nerozdělený zisk minulých let (18, s. 131). 

Nastat může i situace, kdy společnost hospodařila se ztrátou. V případě, že v minulosti 

nevytvořila zdroj, ze kterého by se dala tato ztráta zaplatit (např. nerozdělený zisk), 

převede se ztráta do dalších let a je vykazována jako neuhrazená ztráta minulých let 

s mínusem ve vlastním kapitálu (18, s. 131) 

Součástí je i položka jiný výsledek hospodaření minulých let, která zajišťuje účtování 

a vykazování skutečností. Jedná se o skutečnosti, které měly být součástí minulého 

výsledku či minulých účetních období. Jiný výsledek hospodaření minulých let by měl 

zamezit zkreslení výsledku hospodaření běžného účetního období o ty položky, které 

tam nenáleží (18, s. 132). 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výsledkem hospodaření běžného účetního období je buď zisk, nebo ztráta, popřípadě 

nula (náklady se rovnají výnosům). Zisk (popřípadě ztráta) na konci účetního období je 

převáděn do tzv. schvalovacího řízení (v příštím roce). Toto má za úkol valná hromada 

(18, s. 132). 

Koupě z vlastních peněžních prostředků 

Financování z vlastních peněžních prostředků znamená pro podnik financování pomocí 

peněz na bankovním účtu, případně peněz v pokladně. Podnik tak může použít své 

volné peněžní prostředky a investovat je do majetku, který potřebuje pro podnikání. 

Toto ale nemusí být ta nejvýhodnější forma pořízení, musí se uvažovat i o jiných 

možnostech – leasingu či úvěru. Dále je dobré zvažovat náklady obětované příležitosti, 

o které bude subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou možnost (5, s. 17). 

Výhody koupě z vlastních peněžních prostředků: 

� subjekt se nezadlužuje, 

� okamžitě se stává vlastníkem, 
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� s majetkem může hned nakládat, 

� není zatížen splátkami a jinými náklady (např. poplatky za uzavření smluv) (5, 

s. 17). 

Nevýhody koupě z vlastních peněžních prostředků: 

� vysoké jednorázové výdaje, které se v okamžiku pořízení záporně promítají 

v cash-flow, 

� výdaje na pořízení u většiny DM nemůžeme považovat za daňově uznatelný 

náklad (daňovým výdejem jsou zde pouze odpisy DHM a DNM) (5, s. 17). 

2.4.2 Cizí zdroje 

V případě, že podnik nemá dostatkem vlastních zdrojů, může použít zdroje cizí. Cizí 

zdroj je závazkem ke třetí osobě, který musí být do určité doby splacen. Dle této doby 

jsou cizí zdroje členěny na krátkodobé a dlouhodobé (6). 

Nákladem za použití cizích zdrojů je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním 

(např. bankovní poplatky) (6). 

Krátkodobý cizí kapitál se splatností do 1 roku, např.: 

� krátkodobé bankovní úvěry, 

� dodavatelské úvěry, 

� zálohy přijaté od odběratelů,  

� půjčky, 

� nezaplacené daně, 

� závazky k zaměstnancům, 

� jiné krátkodobé závazky (6, s. 55). 
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Dlouhodobý cizí kapitál s dobou splatnosti delší než 1 rok, např.: 

� dlouhodobé bankovní úvěry, 

� leasing,  

� emitované podnikové dluhopisy, 

� jiné dlouhodobé závazky (6, s. 55). 

Užití cizího kapitálu má několik důvodů, zejména: 

� Podnikatel nemá přechodně dostatek kapitálu v období, kdy jej potřebuje. 

� Při použití cizího kapitálu nemá poskytovatel žádná práva při řízení podniku. 

� Cizí kapitál bývá většinou levnější než vlastní kapitál, tudíž se při jeho užití 

zvyšuje rentabilita podniku (6, s. 56). 

Leasing 

„Leasing znamená pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel 

umožňuje za úplatu nebo nepeněžité plnění nájemci nárok danou věc či právo, 

v průběhu plynutí času pronájmu, používat.“ (5, s. 9) 

Leasingem se převážně pořizuje majetek, jako jsou budovy, stroje, přístroje, dopravní 

prostředky, počítače a další, z toho plyne movité a nemovité předměty (6, s. 310). 

Leasing se dělí na operativní (provozní) a finanční (kapitálový) leasing. K pořízení 

majetku lze využít pouze finanční leasing, operativní leasing vede k pořízení majetku 

jen na krátký čas a pak jej musí nájemce vrátit pronajímateli (6, s. 310). 

Finanční (kapitálový) leasing – po uplynutí nájemní doby objekt nájmu přechází do 

držby nájemce, u tohoto typu náklady na opravy a údržbu hradí nájemce (v případě, že 

je realizuje pronajímatel, jedná se o leasing s plným servisem). Tento nájem se obvykle 

sjednává na delší dobu, alespoň na 3 roky (6, s. 311). 
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Výhody financování leasingem: 

� majetek může podnik užívat, aniž by musel vynaložit jednorázově kapitál na 

koupi a tím urychlí zapojení nové investice do provozu 

� leasingové splátky může podnik zahrnout do nákladů a tím si snižuje základ 

daně, 

� využití majetku nájemcem, ačkoliv by podstupoval riziko, které plyne z pořízení 

(13, s. 430). 

Nevýhody financování leasingem: 

� po ukončení přechází nájemci do vlastnictví téměř odepsaný majetek, 

� některá vlastnická rizika jsou přenesena na nájemce, 

� omezení užívacích práv nájemce (13, s. 431). 

Důležité leasingové pojmy: 

� leasingová cena (nájemce tuto cenu platí pronajímateli, součástí je cena 

majetku, úroky z úvěru a marže pronajímatele, je to souhrn všech splátek), 

� leasingová splátka (splátka, kterou platí nájemce pronajímateli, může mít různý 

charakter), 

� leasingový koeficient (vztah mezi pořizovací cenou majetku a leasingovou 

cenou) (13, s. 417), 

� „čistá výhoda leasingu (rozdíl mezi kapitálovým výdajem a souhrnem 

aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových 

daňových štítů v jednotlivých letech leasingu).“ (13, s. 418) 

Bankovní úvěr 

Úvěrem se myslí půjčka peněz věřitelem dlužníkovi. Nejvíce je rozšířený bankovní 

úvěr, nebo dodavatelský úvěr. Dlužník se zavazuje, že bude po dobu, kdy má peníze 

půjčené od věřitele, platit úroky (5, s. 18). 
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Bankovní úvěry mohou být krátkodobé (splatnost do 1 roku), střednědobé (splatnost od 

1 roku do 4 let) a dlouhodobé (splatnost delší než 4 roky) (14). 

Výhody financování úvěrem: 

� nepotřebujeme větší množství finančních prostředků, 

� okamžikem pořízení se stává majetkem kupujícího s právem majetek daňově 

odpisovat, 

� úkory z úvěru jsou podle § 24 odst. 2 písm. zi zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů, daňové uznatelným nákladem (5, s. 18). 

Nevýhody financování úvěrem: 

� kupující musí vynakládat další náklady (např. placené úroky z úvěru, poplatky 

za vedení účtu, vyřízení žádosti a další) oproti koupi za hotové, 

� podnik se účetně zadluží (navýšení položky cizích zdrojů) (5, s. 18). 

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

úvěru, taktéž označovaného jako splátkový kalendář. Ten představuje harmonogram, 

schválený dlužníkem i věřitelem, obsahující pořadí, příp. termíny plateb jednotlivých 

splátek. Splátka úvěru se vždy skládá ze součtu dvou částí: 

� Úmorová část neboli zkráceně úmor – tato část splátky představuje postupné 

splácení zapůjčené částky. 

� Úroková část neboli zkráceně úrok – tato část splátky představuje úrok za 

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

období a úrokové sazbě přizpůsobené formátu úrokového období.“ (16, s. 121) 

Platí následující vztahy:  

Ú$%& = 'ýš)	*ů+,-,&.	/0.ℎ. ∗ Ú$%&%3á	+-*4- 

56.7,- = Ú3ě$ ∗ 	
Ú$%&%3á	+-*4-

1 −
1

(1 + Ú$%&%3á	+-*4-)<=č>?	@ABC?.D<Eá?>F
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ÚG%$ = 56.7,- + Ú$%& 

HI0á,&- = ÚG%$ + Ú$%& 

Úvěr lze splácet dvěma různými přístupy: 

a) Splácení úvěru stejnými splátkami (anuitami) – jedná se o anuitní splácení, 

které je využíváno především u hypotečních a spotřebitelských úvěrů. „Pro tento 

typ splácení úvěru je typické, že v průběhu splácení úvěrů dochází v každé 

splátce k nárůstu úmorové části při současném poklesu její úrokové části.“ (16, 

s. 122) 

b) Splácení úvěru nestejnými částkami – jedná se o tzv. kapitálové splácení, 

které je využíváno především u podnikatelských investičních úvěrů. „Pro tento 

typ splácení je typické, že je dopředu známá 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 (narůstat, klesat, atd.).“ (16, 

s. 123) 

2.5 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

Finanční ukazatele jsou primární nástroje finanční analýzy, protože dodávají odpovědi 

na různorodé otázky, které se vztahují k finančnímu zdraví podniku (19, s. 11).  

2.5.1 Likvidita 

Ukazatele likvidity, či platební schopnosti, jde o porovnání objemu toho, co musí 

podnik zaplatit (uvedeno ve jmenovateli vzorce) s tím, čím lze tento objem uhradit 

(uvedeno v čitateli vzorce). Hodnoty čitatele a jmenovatele se liší podle toho, kterou 

z likvidit chceme vypočítat (17, s. 66). 

„Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra 

likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou 

vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních 

prostředků a „ukrajují“ tak z rentability. Je tedy potřeba hledat vyváženou likviditu, 
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která zaručí jak dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým 

závazkům.“ (19, s. 55) 

Základní ukazatele likvidity: 

Okamžitá likvidita, nebo-li likvidita 1. stupně či cash ratio. Zahrnujeme sem jen ty 

nejlikvidnější položky, které nalezneme v rozvaze (19, s. 55). 

Do položky pohotové platební prostředky zahrnujeme sumu peněz na běžném účtu a na 

dalších účtech, ale také peníze v pokladně, můžeme sem zahrnout i volně 

obchodovatelné cenné papíry (ekvivalenty hotovosti), tzv. krátkodobý finanční majetek. 

Ve jmenovateli vzorce pro výpočet okamžité likvidity nalezneme položky, jako jsou 

krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci (19, 

s. 55).  

J&-Gž7,á	07&37/7,- =
L%ℎ%,%3é	I0-,)46í	I$%+,ř)/&O

P$á,&%/%4é	/0.ℎO

=
P$á,. Q76-6.G-R),)&

P$á,. *á3-*&O + P$á,. 4-6&%3. ú3ě$O
	 

U okamžité likvidity jsou doporučené hodnoty mezi 0,9 do 1,1 (v Americe). V České 

republice je dolní hranice posunuta na 0,6, nebo dokonce na kritickou hranici 0,2. 

Pokud nejsou ve firmě dodrženy předepsané hodnoty, ještě nemusí znamenat finanční 

problémy (19, s. 55). 

Pohotová likvidita, nebo-li likvidita 2. stupně či acid test. 

L%ℎ%,%3á	07&37/7,- =
(J4ěž6á	-&,73- − Tá+%4O)

P$á,&%/%4é	/0.ℎO

= 	
P$á,. I%ℎ0)/á3&O + P$á,. Q76-6.G-R),)&

P$á,. *á3-*&O + P$á,. 4-6&%3. ú3ě$O
 

U tohoto ukazatele platí, že čitatel i jmenovatel by měl být stejný, jde tedy o poměr 1:1, 

popřípadě 1,5:1 (19, s. 56).  

„Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je patrné, že pokud by byl poměr 1:1, 

podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. 

Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska 

akcionářů a vedení podniku.“ (19, s. 56) 
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Běžná likvidita, nebo také jinak nazývaná likvidita 3. stupně či current ratio. 

„Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku 

nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých 

závazků. Stručné řečeno, vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku.“ (19, s. 56) 

Uěž6á	07&37/7,- =
J4ěž6á	-&,73-

P$á,&%/%4é	/0.ℎO

= 	
Tá+%4O + P$á,. I%ℎ0)/á3&O + P$á,. Q76-6.G-R),)&

P$á,. *á3-*&O + P$á,. 4-6&%3. ú3ě$O
 

Doporučené hodnoty čitatele jsou ke jmenovateli v rozmezí od 1,5 až 2,5. Případně 2, 

protože se vyskytuje mnoho nástrojů financování (19, s. 56).  

2.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita znamená jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje a nabývat zisku za 

pomoci investovaných prostředků. Pro výpočet se vychází z výkazu zisku a ztráty 

a rozvahy. V čitateli nalezneme zisk a ve jmenovateli druh kapitálu nebo tržby.  

Ukazatele rentability by měly mít rostoucí tendenci a slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti (19, s. 58). 

ROA – rentabilita celkového vloženého kapitálu (aktiv) znázorňuje celkovou 

efektivnost firmy. Ve jmenovateli nalezneme celkový vloženy kapitál, kterým 

rozumíme položku v rozvaze pod názvem celková aktiva, v čitateli položka EBIT 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření (19, s. 59). 

VJ5 =	
WUXY

Z)0&%3ý	30%ž)6ý	&-I7,á0
 

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

podnikatelské činnosti financovány.“ (19, s. 59) 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu udává ziskovost kapitálu, který vložili akcionáři 

nebo vlastníci podniku. Pro výpočet použijeme do čitatele EBIT - provozní výsledek 

hospodaření a ve jmenovateli vlastní kapitál (19, s. 60).  
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„Jde o ukazatele, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele 

může znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu 

ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu.“ (19, s. 60) 

VJW =	
WUXY

'0-+,6í	&-I7,á0
 

ROS – rentabilita celkových tržeb, jedná se o poměr, kdy v čitateli nalezneme  EBIT - 

provozní výsledek hospodaření a ve jmenovateli celkové tržby. Někdy je tento ukazatel 

nazýván v praxi ziskové rozpětí a dá se jím vystihnout zisková marže (19, s. 62). 

„Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ (19, s. 62) 

VJH = 	
WUXY

Z)0&%3é	,$ž4O
 

2.5.3 Ukazatelé zadluženosti 

Pod slovem zadluženost se ukrývá skutečnost, že podnik využívá k financování aktiv 

cizí zdroje, nebo-li dluh. Je používáno mnoho ukazatelů zadluženosti, které se odvozují 

nejčastěji z údajů, které jsou uvedeny v rozvaze. Základním ukazatelem celkové 

zadluženosti je ukazatel věřitelského rizika – celková zadluženost (debt ratio), který 

vyjadřuje poměr celkových závazků a celkových aktiv (19, s. 64). 

[&-*-,)0	3ěř7,)0+&éℎ%	$7*7&- = 	
Z7*í	&-I7,á0

Z)0&%3á	-&,73-
 

„Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Tento ukazatel je však nutno posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku 

a také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Věřitelé obecně preferují nízké 

hodnoty tohoto ukazatele.“ (19, s. 64) 

Dále můžeme k měření zadluženosti využít koeficient samofinancování (ekvity ratio), 

který využívá poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv. Tento ukazatel je doplňkový 

a součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování by měl dát 

přibližně 1 (rozdíl způsobují ostatní pasiva, která se nezapočtou do jednoho z ukazatelů) 

(19, s. 65). 
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P%)Q7\7)6,	+-G%Q76-6\%3á6í	 = 	
'0-+,6í	&-I7,á0

Z)0&%3á	-&,73-
 

Důležité je pro firmu zjistit, zda je pro ni dluhové zatížení únosné, a proto se využívá 

ukazatele úrokového krytí. Tento ukazatel nám říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky. 

Doporučenou hodnotou je trojnásobek nebo i více násobek (využíváno v zahraničí). 

V případě, že podnik není schopný platit úrokové platby ze zisku, naznačuje možnost 

blížícího se úpadku (19, s. 65). 

[&-*-,)0	ú$%&%3éℎ%	&$O,í = 	
WUXY

]á&0-/%3é	ú$%&O
 

2.5.4 Ziskový účinek finanční páky 

Stanovuje, kolikrát je vložený kapitál vlastníků zvýšen při použití cizího kapitálu jako 

zdroje pro financování. Výsledná hodnota by měla být větší než 1, pak vyjadřuje 

zvyšování podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku má kladný vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. Jiný název ziskového účinku finanční páky je 

multiplikátor vlastního kapitálu (8). 

T7+&%3ý	úč76)&	Q76-6č6í	Iá&O =
WUY

WUXY
×
5&,73-	\)0&)G

'0-+,6í	&-I7,á0
 

2.5.5 Zlatá bilanční pravidla 

Zlatá bilanční pravidla představují obecná pravidla, kterými by se měla firma řídit 

s cílem dosahování stability a dlouhodobé finanční rovnováhy (9).  

Vybraná zlata bilanční pravidla: 

Zlaté bilanční pravidlo financování vyjadřuje poměr mezi dlouhodobým kapitálem 

a dlouhodobým majetkem. „ V praxi jde o to, aby podnik zajistil financování svého 

dlouhodobého majetku prostřednictvím vlastního kapitálu a (nebo) dlouhodobých cizích 

zdrojů. Naopak oběžná aktiva by měl podnik financovat ze svých krátkodobých zdrojů.“ 

(9, s. 402) 

^0%.ℎ%/%4é	*/$%R) = ^0%.ℎ%/%4ý	G-R),)& 

Do dlouhodobých zdrojů patří dlouhodobé závazky, vlastní kapitál, dlouhodobé 

bankovní úvěry a rezervy (8).  
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Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika zobrazuje poměr vlastního a cizího kapitálu, 

tzn. jde o zdroje hospodaření podniku. Poměr, který je doporučován u tohoto pravidla, 

je 1:1, ale tento poměr se liší podle oboru podnikání firmy. Jde o stupeň zadlužení firmy 

(9, s. 402). 

'0-+,6í	&-I7,á0	 ≥ Z7*í	&-I7,á0 

Zlaté bilanční pari pravidlo vyjadřuje poměr mezi vlastním kapitálem a dlouhodobým 

majetkem. „Vlastního kapitálu by podle daného pravidla nemělo být příliš málo, ale ani 

příliš mnoho v porovnání s dlouhodobým majetkem jako celkem a typickými položkami 

dlouhodobého majetku.“ (9, s. 403) 

'0-+,6í	&-I7,á0 = ^0%.ℎ%/%4ý	G-R),)& 

Zlaté bilanční poměrové pravidlo toto pravidlo je zacíleno na souvislost vývoje 

investic a tržeb podniku. „Jde o to, aby tempo růstu investic nepředbíhalo tempo růstu 

tržeb. Tento požadavek se jeví jako logický; příliš vysoké investice by firmu do 

budoucna zatěžovaly hned z několika důvodů: snížená rentabilita, problémy likvidity, 

ztráta konkurenceschopnosti, nevyužití kapacit apod.“ (9, s. 403) 

Y)GI%	$ů+,.	,$ž)4	 ≥ Y)GI%	$ů+,.	763)+,7\ 
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3 POSOUZENÍ STAVU VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

A MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ MAJETKU 

V následující části je uvedena charakteristika vybraného podniku, posouzení finančního 

zdraví podniku pomocí vybraných ukazatelů a na základě výsledků z finanční analýzy 

bude doporučena vhodná varianta financování majetku. 

3.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Pro zpracování této práce jsem si vybrala společnost, která si z důvodu uvádění 

některých citlivých údajů nepřeje být jmenována, proto budu používat jméno MNO, 

s. r. o. Jde o společnost s ručením omezeným, která se řadí do kapitálových obchodních 

společností.  

Podnik často obchoduje se zahraničními firmami, především jsou to firmy z Německa, 

Francie a Rakouska. 

Společnost patří mezi důležité výrobce a dodavatele v části výroby a dodávek dílů, 

svařovacích sestav a montovaných skupin pro producenty dopravní, manipulační 

a zemědělské techniky (10). 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, instalace, opravy elektrických strojů 

a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení, dále opravy ostatních dopravních 

prostředků a pracovních strojů, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství a dále výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výroba, dodávky 

dílů, svařované sestavy a montované skupiny jsou hlavní činností společnosti. Jsou 

určeny pro výrobce zemědělské a manipulační techniky a tvoří největší podíl na tržbách 

společnosti (10). 

Ve společnosti je zaveden systém řízení jakosti dle normy  ČSN EN ISO 9001:2009 ve 

spojení s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006. Certifikované jsou svařované sestavy, 

montované skupiny a komponenty pro výrobce zemědělské, dopravní a manipulační 

techniky (10). 

Základní kapitál společnosti tvoří 20 milionů korun a v současné době je splaceno 

100 %. Statutárním orgánem společnosti jsou 3 společníci, kteří si dělí své podíly ve 
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společnosti na 20 %, 20 % a 60 %. Účetní závěrku má společnost ověřovánu auditorem 

(10). 

Roční obrat společnosti v roce 2015 činí celkem 450 369 000 Kč, z toho 48 648 000 Kč 

tuzemsko a 401 721 000 Kč zahraničí (10). 

Společnost se řadí dle velikosti mezi střední podniky, protože hodnota aktiv 

nepřekračuje 500 mil. Kč a čistý obrat nepřekračuje hodnotu 1 mld. Kč. Pouze počet 

zaměstnanců – 291 (k 31. 12. 2016) překračuje hodnotu 250, ale pro zařazení do 

velkých podniků je třeba, aby společnost překročila minimálně dvě kritéria. 

3.1.1 Zařazení hmotného majetku a jeho odpisování 

Společnost má stanovený limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 

40 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek má 

stanovený limit účetní jednotkou od 20 000 Kč do 40 000 Kč a dobu použitelnosti delší 

než jeden rok. Dlouhodobý majetek s nižší pořizovací cenou je účtován na účet 

Spotřeba materiálu (účet 501).  

Odpisový plán se řídí Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Drobný dlouhodobý 

majetek pořízený v roce 2015 je odpisován 50 % pořizovací ceny po dobu 2 let. 

Pro účetní odpisy jsou stanoveny stejné roční odpisové sazby jako u odpisů daňových. 

Dlouhodobý majetek je odpisován rovnoměrně dle § 31 Zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňové odpisy jsou vypočítávány 

k 31. 12. kalendářního roku a vyčísluje se i daňová zůstatková cena majetku. 

3.2 Finanční analýza společnosti v letech 2013 - 2016 

Finanční analýza je důležitou součástí při rozhodování o budoucích investicích 

společností, např. do dlouhodobého majetku. Finanční analýza je provedena za roky 

2013 – 2016.  

Podklady pro finanční analýzu jsem získala z veřejné sbírky listin zveřejněné na 

internetových stránkách (10). Údaje za rok 2016 mi byly poskytnuty individuálně 

v podniku, protože společnost má účetní závěrku ověřovánu auditorem a zveřejnění na 
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internetu proběhne až na konci roku 2017. Uvedené hodnoty jsou vyjádřeny 

v tisících Kč. 

3.2.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita společnosti je předpokladem finanční stability. Je-li společnost trvale 

nelikvidní, jedná se o platební neschopnost. Naopak ale příliš vysoká likvidita snižuje 

výnosnost podniku. 

Hodnoty okamžité likvidity v roce 2013 a 2014 jsou v doporučených hodnotách, které 

jsou 0,2 – 0,5. V roce 2015 a 2016 jsou hodnoty pod doporučenou hodnotou, což 

způsobil krátkodobý bankovní úvěr, který při výpočtu zvyšuje jmenovatel vzorce. 

S ohledem na nízké hodnoty ukazatelů likvidity má firma problém ihned zaplatit své 

krátkodobé závazky, ale v případě nutnosti je schopna přeměnit svá oběžná aktiva na 

peněžní prostředky, které použije na úhradu krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita má od roku 2013 klesající tendenci až do roku 2015, v roce 2016 se 

začíná pomalu zvyšovat. Hodnoty nejsou v doporučených hodnotách, čitatel vzorce je 

přibližně 2,2 krát menší než hodnota jmenovatele. Hodnota jmenovatele se ale postupně 

zvyšuje, v roce 2015 a 2016 je jmenovatel ovlivněn výší bankovního úvěru.  

Běžná likvidita v letech 2013 a 2014 je běžná likvidita v doporučených hodnotách. 

V roce 2015 se hodnota ukazatele snížila, příčinou mohl být nárůst krátkodobých 

bankovních úvěrů. V roce 2016 je zaznamená mírný nárůst oproti roku 2015, ten byl 

způsoben snížením krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a naopak 

se zvýšily krátkodobé pohledávky. 
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Tab. 1: Ukazatele likvidity (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Krátkodobý fin. majetek 21 740 24 284 14 749 15 426

Krátkodobé závazky 93 320 118 379 102 204 101 018

Krátkodobé bank. úvěry 0 0 40 000 35 000

Krátkodobé pohledávky 39 955 37 975 44 847 46 134

Zásoby 96 788 131 035 127 156 129 569

Okamžitá likvidita 0,23 0,21 0,10 0,11

Pohotová likvidita 0,66 0,53 0,42 0,45

Běžná likvidita 1,70 1,63 1,31 1,41  

 

Graf 1: Ukazatele likvidity (vlastní zpracování dle 10) 

3.2.2 Ukazatele rentability 

Do celkových tržeb jsem zahrnula tržby za zboží, tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb a tržby za prodej DM a materiálu. Tržby za prodej CP a podílů nejsou 

zahrnuty, protože tyto tržby firma nemá. 

Pro výpočet rentability užívám ve všech ukazatelích, které porovnávám, EBIT – 

provozní výsledek hospodaření. Vypočítané ukazatele jsou uvedeny v %. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu od roku 2013 do roku 2014 roste. Aktiva 

mezi roky 2015 a 2016 mírně rostly, ale rostl i provozní výsledek hospodaření, proto 

vychází ROA v těchto letech podobně. Z tohoto vyplývá, že společnost neefektivně 
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hospodaří s dlouhodobě vloženými prostředky a není úspěšná ve své výdělečné 

schopnosti. Doporučenou hodnotou je zde více jak 10 % (19). 

Nejvyšší hodnoty dosahuje ROA v roce 2014, jde o 11 %. To znamená, že 1 Kč 

vloženého kapitálu připadá asi 11 haléřů zisku.  

Rentabilita vlastního kapitálu má od roku 2013 do roku 2014 rostoucí tendenci, 

v roce 2015 klesla na asi 5,6 %, ale v roce 2016 můžeme vidět mírný nárůst na asi 

6,7 % oproti roku 2015. Nejvyšší hodnoty ROE dosahoval podnik v roce 2014 a to 

26 %. Znamená to, že 1 Kč vlastního kapitálu připadá asi 26 haléřů zisku. Výrazný 

pokles v letech 2015 a 2016, důvodem je nižší vytvořený zisk. Aby firma dosáhla 

vyšších hodnot vlastního kapitálu, měla by se snažit o zvýšení ziskovosti firmy. Růst 

hodnoty tohoto ukazatele představuje efektivnost návratnosti investic. 

Rentabilita celkových tržeb mezi roky 2013 a 2014 mírně vzrostla, v dalších letech 

2015 a 2016 poklesla oproti roku 2014. Roky 2015 a 2016 byly podobné. Dosažené 

hodnoty jsou příliš nízké, znamená to, že společnost má poměrně nízké ceny zboží 

a příliš vysoké náklady.  Doporučenou hodnotou je zde více jak 6 % (19). 

Nejvyššího výsledku u ukazatele ROS je dosaženo v roce 2014. Znamená to, že 

společnost z 1 Kč tržeb produkuje asi 8 haléřů zisku.  

Tab. 2: Ukazatele rentability (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Aktiva 254 842 284 351 274 895 269 325

Vlastní kapitál 99 138 119 279 125 814 131 412

Celkové tržby 416 216 371 115 457 334 480 652

Pasiva 254 842 284 351 274 895 269 325

Krát. závazky 93 320 118 379 102 204 101 018

EBIT 23 590 31 210 6 981 8 735

ROA 9,26 10,98 2,54 3,24

ROE 23,80 26,17 5,55 6,65

ROS 5,67 8,41 1,53 1,82  

Vypočítané hodnoty jsou v tabulce uvedeny v %. 



 
 

36 
 

 

Graf 2: Ukazatele rentability (vlastní zpracování dle 10) 

3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel věřitelského rizika, v tabulce uvedeno v %, se v průběhu let 2013 – 2016 

postupně snižuje, je to způsobeno tím, že cizí kapitál v podniku se postupně snižoval. 

Doporučenou hodnotou je zde 50 %. Celková zadluženost se snížila oproti roku 2015 

v důsledku poklesu cizích zdrojů - krátkodobých závazků, dlouhodobých závazků 

i bankovních úvěrů a výpomocí. 

V roce 2016 se společnost přibližuje ke zlatému pravidlu vyrovnání (50:50). Toto 

přiblížení ke zlatému pravidlu vyrovnání mohlo být způsobeno tím, že cizí zdroje ve 

společnosti postupně klesají. Tento ukazatel je důležitý pro finanční instituce, které se 

rozhodují, zda společnosti půjčí cizí kapitál nebo nepůjčí.  

Větší zadluženost je způsobena tím, že společnost vystavěla novou výrobní halu v roce 

2016. 

U koeficientu samofinancování, v tabulce uvedeno v %, můžeme vidět postupné 

zvyšování, které je způsobeno postupným růstem vlastního kapitálu. Čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele tím je společnost stabilnější. Z tabulky č. 4 je patrné, že má 

stoupající trend. Ukazatel věřitelského rizika a koeficient financování nám v součtu činí 

přibližně 100 %. 
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Ukazatel úrokového krytí v průběhu sledovaným let kolísá, nejnižší byl v roce 2015 

a naopak nejvyšší v roce 2014. Je to zapříčiněno tím, že poměr provozního výsledku 

hospodaření a nákladových úroků byl nejnižší v roce 2015. V roce 2014 je provozní 

výsledek hospodaření asi 19krát větší než nákladové úroky v tomto roce. Minimální 

doporučenou hodnotou je zde rozsah od 3 do 6, jak můžeme vidět, ukazatel je vyšší ve 

všech sledovaných letech, což znamená, že společnost má dobrou schopnost splácet 

úvěry nebo má možnost získání nového úvěru. 

Tab. 3: Ukazatele zadluženosti (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Cizí kapitál 155 830 164 941 149 030 137 852

Vlastní kapitál 99 138 119 279 125 814 131 412

Nákladové úroky 1 460 1 612 578 513

EBIT 23 590 31 210 6 981 8 735

Aktiva 254 842 284 351 274 895 269 325

Uk. věřitelského rizika 61,15 58,01 54,21 51,18

Koeficient samofinancov. 38,90 41,95 45,77 48,79

Uk. úrokového krytí 16,16 19,36 12,08 17,03  

 

Graf 3: Ukazatel věřitelského rizika a koeficient samofinancování (vlastní zpracování dle 10) 
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Graf 4: Ukazatel úrokového krytí (vlastní zpracování dle 10) 

3.2.4 Ziskový účinek finanční páky  

Tab. 4: Ziskový účinek finanční páky (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

EBT 24 870 24 941 7 730 9 956

EBIT 23 590 31 210 6 981 8 735

Aktiva celkem 254 842 284 351 274 895 269 325

Vlastní kapitál 125 814 119 279 125 814 131 412

Ziskový účinek finan. páky 2,14 1,91 2,42 2,34  

Z tabulky vyplývá, že společnost splňuje ve všech letech ziskový účinek větší než 

doporučená hodnota, která je 1. Znamená to tedy, že zvyšování podílu cizích zdrojů ve 

společnosti jako zdroje financování bude mít pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

V roce 2014 je mírný výkyv oproti ostatním rokům, který mohl být způsoben vysokým 

provozním výsledkem hospodaření v tomto roce. Stále je však splněna hodnota větší 

než 1. 

3.2.5 Zlatá bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo financování   
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Dále můžeme vidět splnění zlatého bilančního pravidla financování. Dlouhodobé zdroje 

převyšují dlouhodobý majetek. Je to způsobeno tím, že společnost financuje 

dlouhodobými zdroji i část oběžných aktiv a z toho vyplývá, že využívá konzervativní 

financování majetku.  

Dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobým kapitálem, což podnik splňuje ve všech 

sledovaných letech. 

Tab. 5: Položky pro určení zlatého bilančního pravidla financování (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Dlouhodobé zdroje 161 648 165 841 132 640 138 378

Dlouhodobý majetek 96 117 89 910 87 925 85 955  

 

Graf 5: Zlaté bilanční pravidlo financování vyjádřené v % (vlastní zpracování dle 10) 

Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika 
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Toto pravidlo není společností splňováno. Cizí kapitál ve všech sledovaných obdobích 

převyšuje vlastní kapitál. Znamená to, že je společnost zadlužená a využívá pro funkci 

společnosti více cizí kapitál než vlastní. V posledním sledovaném roce se společnost 

přibližuje k situaci, kdy vlastní kapitál se bude rovnat cizímu kapitálu. 
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Tab. 6: Položky pro určení zlatého bilančního pravidla vyrovnání rizika (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Vlastní kapitál 99 138 119 279 125 814 131 412

Cizí kapitál 155 830 164 941 149 030 137 852  

 

Graf 6: Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika vyjádřené v % (vlastní zpracování dle 10) 

Zlaté bilanční pari pravidlo 
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Jak vidíme v následující tabulce, toto pravidlo společnost splňuje ve všech sledovaných 

letech. Dlouhodobý majetek by měl být kryt vlastním kapitálem. 

Tab. 7: Položky pro určení zlatého bilančního pari pravidla (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Vlastní kapitál 99 138 119 279 125 814 131 412

Dlouhodobý majetek 96 117 89 910 87 925 85 955  
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Graf 7: Zlaté bilanční pari pravidlo vyjádřené v % (vlastní zpracování dle 10) 

Zlaté bilanční poměrové pravidlo 
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Tab. 8: Položky pro posouzení zlatého bilančního poměrového pravidla (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016

Tržby 416 216 371 115 457 334 480 652

Tempo růstu tržeb v % -3,18 -10,84 23,23 5,10

Dlouhodobý majetek 96 117 89 910 87 925 85 955
Tempo růstu investic v % -0,67 -6,46 -2,21 -2,24  

Tempo růstu tržeb - v roce 2013 byl zaznamenán pokles o asi 3 % oproti roku 2012, 

v roce 2014 oproti roku 2013 kleslo o 10,84 %, v roce 2015 se oproti roku 2014 zvýšilo 

o 23,23 % a v roce 2016 se oproti roku 2015 zvýšilo o 5,10 %. 

Tempo růstu investic - v roce 2013 byl zaznamenán mírný pokles asi o 1 % oproti roku 

2012, v roce 2014 oproti roku 2013 kleslo o 6,46 %, v roce 2015 oproti roku 2014 

kleslo o 2,21 % a v roce 2016 oproti roku 2015 kleslo o 2,24 %. 

V tabulce č. 10 vidíme, že v roce 2014 je tempo růstu tržeb menší než tempo růstu 

investic, ale od roku 2015 tempo růstu tržeb převyšuje tempo růstu investic. Tržby 

začaly výrazně narůstat a majetek se z důvodu odpisování snižoval. Znamená to, že od 

roku 2015 je toto bilanční pravidlo splňováno. 
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3.3 Vyhodnocení finančního zdraví podniku v letech 2013 - 2016 

Ziskový účinek finanční páky – tabulka číslo 5 – z ukazatele vyplývá, že společnost 

splňuje ve všech letech ziskový účinek větší než doporučená hodnota, která je 1. 

Znamená to tedy, že zvyšování podílu cizích zdrojů ve společnosti jako zdroje 

financování bude mít pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Zadluženost podniku v průběhu sledovaných let mírně klesla, pohybuje se na přijatelné 

hodnotě okolo 50 %. 

Zlatá bilanční pravidla jsou v roce 2016 splňována, až na jedno - zlaté bilanční pravidlo 

vyrovnání rizika. Toto pravidlo se ale v roce 2016 začíná přibližovat splnění. 

Ukazatel úrokového krytí v roce 2016, v tabulce číslo 4, činí asi 17 % oproti 

doporučeným hodnotám, je vysoký, což znamená, že společnost má velký bezpečnostní 

polštář pro věřitele. Můžeme z toho tedy usuzovat, že společnosti by byla poskytnuta 

půjčka finančních zdrojů, které by potřebovala. Z toho vyplývá, že společnost má 

dobrou schopnost splácet úvěry a má možnost získat nový úvěr na financování. 

U koeficientu samofinancování je zaznamenáno postupné zvyšování. Zde platí, čím je 

hodnota koeficientu vyšší, tím je společnost stabilnější. Koeficient dosahuje téměř 

50 %, z tohoto můžeme usoudit, že společnost je stabilní. 

U ukazatelů rentability v roce 2016 zaznamenáváme nárůst oproti roku 2015 u všech 

počítaných ukazatelů (tabulka číslo 6). Rentabilita vlastního kapitálu má rostoucí 

tendenci, tento růst představuje efektivnost návratnosti investic. Z ukazatelů rentability 

lze vyvodit důležitý výsledek, jelikož jsou výsledky rentability kladné, společnost za 

sledované období realizovala zisk. 

Z výše uvedené finanční analýzy vyplývá, že společnost je finančně zdravá. 

Jako vhodnou formu financování laseru navrhuji využití cizích zdrojů – úvěr nebo 

leasing. Financování z vlastních peněžních prostředků nedoporučuji z důvodu nízké 

likvidity, která by se při této formě financování ještě více snížila. A také má společnost 

poměrně dost krátkodobých závazků, které musí v roce 2017 splatit. 
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3.4 Popis pořizovaného majetku 

Společnost MNO, s. r. o. by chtěla svůj dlouhodobý majetek rozšířit o laser CO2 30xx. 

Firma už několik laserů vlastní a potřebuje nový, který by pomohl vyrábět více 

výrobků, tím by se rozšířila a navýšila výroba. 

 

Obr. 2: Laser CO2 30xx (vlastní zpracování) 

Základní parametry nového laseru typu CO2 jsou: 

- výkon laseru je 4 kW, 

- funkce Cut Control Fiber, 

- funkce COOL Line, 

- funkce Rotolas, 

- upínací čelisti,  

- čistič roštů. 

Celková hodnota stroje činí 19 000 000 Kč bez DPH, tj. 22 990 000 Kč včetně DPH.  
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3.5 Varianty financování majetku 

Investiční rozhodování podniku mohou ovlivnit provozní činnost podniku. Před 

pořízením nového dlouhodobého majetku do společnosti si podnik musí vybrat, jaký 

druh financování pořízení vybere. Jedná se buď o použití vlastních peněžních 

prostředků, leasingu nebo úvěru. V následující části budu srovnávat jednotlivé možnosti 

pro pořízení nového laseru do výroby prostřednictvím leasingového a úvěrového 

financování. 

Po konzultaci ve společnosti mi bylo sděleno, že se chystají pořizovaný majetek 

financovat za pomoci české měny. Všechny nabídky úvěrů a leasingů budu proto uvádět 

v české měně. 

S přihlédnutím k tomu, kde má společnost zřízený bankovní účet, jsem vybírala 

bankovní a leasingové instituce pro financování pořízení laseru. Bankovní účet má 

společnost zřízen u banky ČSOB, a. s. a Komerční banky, a. s. Komerční banka, a. s. 

bohužel nebyla ochotna poskytnout informace potřebné pro mou bakalářskou práci. 

Ostatní bankovní instituce byly vybrány, protože byly ochotné poskytnout informace 

o úrokových sazbách, případně je měly zveřejněny na svých internetových stránkách. 

Leasingové instituce byly vybrány na základě odpovědi na poptávku po nezávazné 

kalkulaci při financování pomocí leasingu. 

Společnost MNO, s. r. o. je měsíčním plátcem DPH, proto si v odpovídajícím 

zdaňovacím období uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu. Z tohoto důvodu budu 

udávat ceny bez DPH pro lepší srovnání jednotlivých variant. 

Ke všem uvedeným nabídkám, leasingového i úvěrového financování, je nutné 

připočítat pojištění schopnosti splácet, které činí 250 Kč měsíčně. Celková hodnota 

pojištění činí 15 000 Kč na 5 let. Tato hodnota pojištění mi byla sdělena po konzultaci 

v pojišťovně ČSOB Pojišťovna, a. s. Tuto pojišťovnu jsem vybrala, protože jako jediná 

mi ochotně sdělila výšku pojištění schopnosti splácet při úvěrovém a leasingovém 

financování. 
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3.5.1 Úvěrové financování 

K financování laseru formou úvěru byly vybrány společnosti UniCredit Leasing 

CZ, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a Raiffeisenbank, a. s., jiné společnosti 

nezareagovali na moji poptávku. 

UniCredit Leasing, a. s. 

Doba trvání úvěru u společnosti UniCredit Leasing, a. s. je stanovena na 60 měsíců. 

Maximální výše úvěru, kterou společnost UniCredit Leasing, a. s., poskytne na pořízení 

laseru jen 12 561 983 Kč bez DPH, společnost MNO, s. r. o. by musela část úvěru 

splatit z vlastních peněžních prostředků, jednalo by se o asi 6 438 017 Kč bez DPH. 

Měsíční splátky činí asi 222 942 Kč bez DPH, jedná se o anuitní splátky. Úroková 

sazba činí asi 1,77 % p.a. (přesněji 1,7747 %). Součet všech splátek činí asi 

13 376 520 Kč. 

Splátkový kalendář od společnosti UniCredit Leasing, a. s. nalezneme v příloze číslo 1. 

Tab. 9: Návrh úvěrového financování UniCredit Leasing, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Výše poskytnutého úvěru 12 561 983 Kč bez DPH

Splátka z vlastních peněžních prostředků 6 438 017 Kč bez DPH

Měsíční splátka 222 942 Kč bez DPH

Počet splátek 60

Součet splátek celkem 13 376 520 Kč bez DPH

Úroková sazba 1,7747%

Celková cena k zaplacení 19 814 537 Kč bez DPH

Pojištění na 5 let 15 000 Kč  

ČSOB, a. s. 

Doba trvání úvěru u společnosti ČSOB, a. s. je stanovena na 60 měsíců. Výše úvěru činí 

19 000 000 Kč bez DPH. Měsíční splátky činí asi 362 045,75 Kč bez DPH, jedná se 

o anuitní splátky. Úroková sazba činí 5,4 % p.a. Součet všech splátek činí asi 

21 722 745 Kč bez DPH. 

V příloze číslo 2, nalezneme splátkový kalendář, který jsem vytvořila na základě 

podkladů získaných při návštěvě banky ČSOB, a. s. 
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Tab. 10: Návrh úvěrového financování ČSOB, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Výše poskytnutého úvěru 19 000 000 Kč bez DPH

Splátka z vlastních peněžních prostředků 0 Kč bez DPH

Měsíční splátka 362 045,75 Kč bez DPH

Počet splátek 60

Součet splátek celkem 21 722 745 Kč bez DPH

Úroková sazba 5,40%

Celková cena k zaplacení 21 722 745 Kč bez DPH

Pojištění na 5 let 15 000 Kč  

Raiffeisenbank, a. s. 

Doba trvání úvěru u společnosti Raiffeisenbank, a. s. je stanovena na 60 měsíců. Výše 

úvěru činí 19 000 000 Kč bez DPH. Měsíční splátky činí asi 341 405, 12 Kč bez DPH, 

jedná se o anuitní splátky. Úroková sazba činí 3 % p.a. (20). Součet všech splátek činí 

asi 20 484 307 Kč bez DPH.  

V příloze číslo 3, nalezneme splátkový kalendář, který jsem vytvořila na základě 

podkladů získaných na webových stránkách Raiffeisenbank, a. s. (20). 

Tab. 11: Návrh úvěrového financování od společnosti Raiffeisenbank, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Výše poskytnutého úvěru 19 000 000 Kč bez DPH

Splátka z vlastních peněžních prostředků 0 Kč bez DPH

Měsíční splátka 341 405,12 Kč bez DPH

Počet splátek 60

Součet splátek celkem 20 484 307 Kč bez DPH

Úroková sazba 3,00%

Celková cena k zaplacení 20 484 307 Kč bez DPH

Pojištění na 5 let 15 000 Kč  

3.5.2 Leasingové financování 

Další možností pořízení dlouhodobého majetku je financování pomocí finančního 

leasingu. Oslovila jsem několik leasingových společností, které jsou na českém trhu, ale 

pouze ČSOB Leasing, a. s., UniCredit Leasing CZ, a. s. a Erste Leasing, a. s. 
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odpověděly na poptávku a ochotně předložily nezávaznou nabídku financování výše 

uvedeného laseru. 

Erste Leasing, a. s. 

Doba trvání leasingu od společnosti Erste Leasing, a. s. je stanovena na 60 měsíců. 

Úroková sazba od společnosti Erste Leasing, a. s. činí 4,93 % p.a. V tabulce, kterou 

můžeme vidět níže, je požadována první navýšená splátka ve výši 20 %, což je 

3 800 000 Kč bez DPH. Měsíční nájemné činí asi 286 355,54 Kč bez DPH. Celková 

hodnota finančního leasingu je asi 20 982 322 Kč bez DPH. Celková hodnota leasingu 

zahrnuje první navýšenou splátku, součet měsíčních splátek nájemného a kupní cenu 

bez DPH. Poplatek za uzavření leasingové smlouvy je požadován pouze u této 

společnosti, činí 1 000 Kč bez DPH. Celková hodnota k platbě činí 20 983 322 Kč, tato 

cena zahrnuje první navýšenou splátku, součet měsíčních splátek nájemného, kupní 

cenu a poplatek za sjednání leasingové smlouvy. 

Celý splátkový kalendář můžeme vidět jako přílohu číslo 4, kterou mi zaslala společnost 

Erste leasing, a. s.  

Tab. 12: Nabídka leasingového financování Erste Leasing, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Mimořádná splátka 20,00%

Mimoř. splátka k úhradě 3 800 000 Kč bez DPH

Měsíční nájemné 286 355,54 Kč bez DPH

Počet splátek nájemného 60

Součet nájemného celkem 17 181 322 Kč bez DPH

Poplatek za uzavření smlouvy 1 000 Kč bez DPH

Kupní cena 1 000 Kč bez DPH

Celková hodnota k platbě 20 983 322 Kč bez DPH
Pojištění na 5 let 15 000 Kč  

ČSOB Leasing, a. s. 

Doba trvání leasingu od společnosti ČSOB Leasing, a. s. je stanovena na 60 měsíců. 

Úroková sazba od společnosti ČSOB Leasing, a. s. činí 2,1 % p.a. V tabulce, kterou 

můžeme vidět níže, je požadována první navýšená splátka ve výši 20 %, což je 

3 800 000 Kč bez DPH. Měsíční nájemné činí 266 621 Kč bez DPH. Celková hodnota 
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finančního leasingu je 19 798 260 Kč bez DPH. Celková hodnota leasingu zahrnuje 

první navýšenou splátku, součet měsíčních splátek nájemného a kupní cenu bez DPH. 

Celý splátkový kalendář můžeme vidět jako přílohu číslo 5, kterou mi zaslala společnost 

ČSOB leasing, a. s.  

Tab. 13: Návrh leasingového financování ČSOB Leasing, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Mimořádná splátka 20,00%

Mimoř. splátka k úhradě 3 800 000 Kč bez DPH

Měsíční nájemné 266 621 Kč bez DPH

Počet splátek nájemného 60

Součet nájemného celkem 15 997 260 Kč bez DPH

Kupní cena 1 000 Kč bez DPH

Celková hodnota k platbě 19 798 260 Kč bez DPH
Pojištění na 5 let 15 000 Kč  

UniCredit Leasing CZ, a. s. 

Doba trvání leasingu od společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s. je stanovena na 60 

měsíců. V tabulce, kterou můžeme vidět níže, je požadována první navýšená splátka 

ve výši 20 %, což je 3 800 000 Kč bez DPH. Měsíční nájemné činí 269 183 Kč bez 

DPH. Celková hodnota finančního leasingu je 19 951 980 Kč bez DPH. Celková 

hodnota leasingu zahrnuje první navýšenou splátku, součet měsíčních splátek 

nájemného a kupní cenu bez DPH. 

Nezávazný návrh leasingového financování nalezneme v příloze číslo 6, kterou jsem 

obdržela od společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s.  

Tab. 14: Návrh leasingového financování UniCredit Leasing CZ, a. s. (vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 19 000 000 Kč bez DPH

Mimořádná splátka 20,00%

Mimoř. splátka k úhradě 3 800 000 Kč bez DPH

Měsíční nájemné 269 183 Kč bez DPH

Počet splátek nájemného 60

Součet nájemného celkem 16 150 980 Kč bez DPH

Kupní cena 1 000 Kč bez DPH

Celková hodnota k platbě 19 951 980 Kč bez DPH

Pojištění na 5 let 15 000 Kč  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Všechny navrhované společnosti poskytli úvěr či leasing na dobu 60 měsíců. 

U leasingového financování je požadována první splátka ve výši 20 % hodnoty 

pořizovaného laseru. U úvěrového financování jedna společnost, konkrétně UniCredit 

leasing CZ, a. s. požaduje účast na úvěru ve výši 6 438 017 Kč, protože maximální výše 

úvěru, kterou může společnosti MNO, s. r. o. poskytnout, je 12 561 983 Kč. 

Ke všem uvedeným nabídkám, leasingového i úvěrového financování, je nutné 

připočítat pojištění schopnosti splácet, které činí 250 Kč měsíčně. Celková hodnota 

pojištění činí 15 000 Kč na 5 let. 

4.1 Porovnání leasingové financování 

Tab. 15: Porovnání nabídek leasingových společností (vlastní zpracování) 

Erste        
Leasing, a. s.

ČSOB     
Leasing, a. s.

UniCredit 
Leasing CZ, a. s.

Pořizovací cena bez DPH 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč

Mimořádná splátka 20% 20% 20%

Mimořádná splátka bez DPH 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč

Součet nájem. celkem bez DPH 17 181 322 Kč 15 997 260 Kč 16 150 980 Kč

Zůstatková hodnota bez DPH 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

Poplatek za sjednání smlouvy 1 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem k úhradě vč. DPH 20 983 332 Kč 19 798 260 Kč 19 951 980 Kč

Rozdíl PC a ceny k úhradě 1 983 332 Kč 798 260 Kč 951 980 Kč

Položky

Leasingové společnosti

 

Jak vidíme v předchozí tabulce u všech leasingových společností je požadována 20% 

první mimořádná splátka, což je 3 800 000 Kč bez DPH. Nejvýhodnější variantou 

financování prostřednictvím leasingových společností je nabídka leasingu od 

společnosti ČSOB Leasing, a. s. I rozdíl mezi pořizovací cenou a celkovou hodnotou, 

kterou společnost MNO, s. r. o. zaplatí je nejnižší u ČSOB Leasing, a. s. 

S přihlédnutím k nízké likviditě a k poměrně vysokým krátkodobým závazkům 

nedoporučuji financování prostřednictvím leasingového financování. Společnost by 
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musela vynaložit vlastní peněžní prostředky na zaplacení první mimořádné splátky. 

S ohledem na velikost peněžních prostředků na bankovním účtu, které jsou v roce 2016 

asi 15,4 milionů Kč, a krátkodobých závazků v roce 2016, které činí asi 

101 milionů Kč, vyplývá, že společnost není schopna uhradit tuto první mimořádnou 

splátku, protože nemá dostatek peněžních prostředků.  

Z tohoto důvodu financování prostřednictvím leasingového financování nedoporučuji, 

přestože se jedná o levnější variantu v porovnání s úvěrovým financováním. 

4.2 Porovnání úvěrového financování 

Tab. 16: Porovnání nabídek od úvěrových společností (vlastní zpracování) 

UniCredit 
Leasing CZ, a. s.

ČSOB, a. s.
Raiffeisenbank,  

a. s.

Pořizovací cena bez DPH 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč

Splátka z vlastních peněž. prostř. 6 438 017 Kč 0 Kč 0 Kč

Výše poskyt. úvěru bez DPH 12 561 983 Kč 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč

Úroková sazba 1,7747 % p.a. 5,40 % p.a. 3,00 % p.a.

Součet úroky 814 537 Kč 2 722 745 Kč 1 484 307 Kč

Měsíční splátka 222 942 Kč 362 045 Kč 341 405 Kč

Celk. hodnota úvěru k zaplacení 13 376 520 Kč 21 722 745 Kč 20 484 307 Kč

Celkem k úhradě bez DPH 19 814 537 Kč 21 722 745 Kč 20 484 307 Kč

Rozdíl PC a ceny k úhradě 814 537 Kč 2 722 745 Kč 1 484 307 Kč

Úvěrové společnosti

Položky

 

Jak vidíme v předchozí tabulce, nejnižší cenu by společnost zaplatila u úvěrové 

společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., ale také by musela ještě vynaložit své vlastní 

peněžní prostředky. Společnost UniCredit Leasing CZ, a. s. totiž společnosti MNO, 

s. r. o. neposkytne úvěr na celkovou hodnotu laseru, ale pouze na 12 561 983 Kč bez 

DPH. Měsíční splátky by byly také nejnižší u společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s. 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost má nízkou likviditu a u této varianty 

financování by musela vynaložit 6 438 017 Kč bez DPH z vlastních finančních 

prostředků, financování prostřednictvím společnosti UniCredit Leasing, a. s. 

nedoporučuji. Společnost MNO, s. r. o. má nízkou likviditu, která by se ještě snížila a 

také má poměrně vysoké krátkodobé závazky (asi 101 milionů Kč v roce 2016) a 
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naopak nízký stav peněžních prostředků na bankovním účtu (asi 15,4 milionu Kč). 

Z těchto skutečností usuzuji, že by nebyla schopna zaplatit tak vysokou částku 

z vlastních peněžních prostředků. 

Proto jako nejvýhodnější variantu financování navrhuji financování 

prostřednictvím úvěru od společnosti Raiffeisenbank, a. s. na celou částku 19 

milionů Kč, kde společnost nebude muset vynakládat velké peněžní prostředky 

najednou, pouze bude hradit úvěrové splátky včetně úroky. Úroky z úvěru můžeme 

považovat za daňově uznatelný náklad, v případě že budou opravdu zaplaceny. Začátek 

splácení úvěru nastává v červenci 2017. Úroky z úvěru se počítají z ceny bez DPH. 

Tab. 17: Přehled úroků z úvěru (vlastní zpracování) 

Rok
Počet měsíců 

splácení v roce
Úroky z úvěru

2017 6 273 941,75 Kč

2018 12 467 126,47 Kč

2019 12 356 724,61 Kč

2020 12 242 964,77 Kč

2021 12 125 744,81 Kč

2022 6 17 804,95 Kč  

V předchozí tabulce č. 17 můžeme vidět součet úroků v jednotlivých letech trvání 

úvěru, které budou společnosti uznány jako daňově uznatelný náklad, v případě jejich 

zaplacení. 

Tab. 18: Výpočet daňových odpisů (vlastní zpracování dle 4) 

Rok Daňový odpis Oprávky Zůstatková cena

2017 3 990 000 Kč 3 990 000 Kč 15 010 000 Kč

2018 3 752 500 Kč 7 742 500 Kč 11 257 500 Kč

2019 3 752 500 Kč 11 495 000 Kč 7 505 000 Kč

2020 3 752 500 Kč 15 247 500 Kč 3 752 500 Kč

2021 3 752 500 Kč 19 000 000 Kč 0 Kč  

Vzhledem ke skutečnosti, že dlouhodobý majetek pořízený pomocí úvěrového 

financování přechází do majetku společnosti k okamžiku pořízení (při podpisu kupní 

smlouvy), společnost MNO, s. r. o. tento majetek bude odpisovat. Použije rovnoměrné 

daňové odpisy, které jsou vypočítávány k 31. 12. kalendářního roku. Společnost může 
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využít zvýšení daňového odpisu v prvním roce odpisování o 10 % podle zákona č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů (4, s.44). 

Daňové odpisy a úroky z úvěru by byly daňově uznatelným nákladem v příslušných 

letech. Díky této skutečnosti by se snížil základ daně pro výpočet daně z příjmů a i 

výsledná daň by byla nižší. 

Dle výše uvedených hodnot lze s jistotou říci, že doporučeným financování je 

financování prostřednictvím úvěrového financování od společnosti Raiffeisenbank, 

a. s. Přestože se nejedná o nejlevnější variantu financování, ale pro společnost 

MNO, s. r. o. o nejvhodnější variantu financování pořízení dlouhodobého majetku 

- laseru. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, které financování majetku bude pro společnost 

nejvhodnější při koupi nového laseru. Vypracovaná finanční analýza má firmě pomoci 

k optimálnímu rozhodnutí při budoucí investici. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska, ze 

kterých se dále vycházelo. Je zde charakterizován dlouhodobý majetek a jeho další 

členění, dále možnosti pořízení dlouhodobého majetku, kde se jednalo především 

o rozdělení na financování z vlastních zdrojů a z cizích zdrojů. Bylo popsáno 

odpisování dlouhodobého majetku a jeho oceňování. Dále také teoretický popis 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a zlatých bilančních pravidel. 

Druhou částí je finanční analýza, která byla důležitá pro rozhodování o budoucí koupi. 

Tuto analýzu jsem provedla za období 2013 – 2016. Ukazatele, které mi pomohly 

k rozhodnutí o nejvýhodnější variantě financování, jsou ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a ziskového účinku finanční páky. Dále také stanovení bilanční stability 

podle zlatých bilančních pravidel. 

Podle zjištěných hodnot likvidity, financování prostřednictvím volných peněžních 

prostředků nedoporučuji, protože naměřené hodnoty jsou nízké. Financování laseru 

prostřednictvím této varianty by vedlo k dalšímu snížení likvidity společnosti, což není 

vhodným řešením. Proto bude muset využít financování prostřednictvím cizích zdrojů. 

Dále byla představena společnost MNO, s. r. o. a majetek, který chce firma v budoucnu 

pořídit, jednalo se o laser. Po provedení finanční analýzy jsem vybrala několik nabídek 

na trhu s bankovními úvěry a leasingem. Následovalo porovnání a určení nejvýhodnější 

z nich. 

Vzhledem k finanční situaci, kdy společnost má poměrně dost vysoké krátkodobé 

závazky (asi 101 milionů Kč) a oproti tomu nízký stav peněžních prostředků na 

bankovním účtu (asi 15,4 milionů Kč), financování prostřednictvím leasingového 

financování také nedoporučuji, z důvodu, že by společnost musela zaplatit první 

mimořádnou splátku, která je poměrně vysoká (činí 3,8 milionu Kč bez DPH) 

a společnost těmito vlastními peněžními prostředky nedisponuje. 
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Z toho vyplývá, že jako nejvhodnější variantou financování, je financování za pomoci 

úvěru a to úvěru na celou částku 19 milionů Kč bez DPH. 

Přestože se jedná o dlouhodobý úvěr na dlouhodobý majetek, jak je vidět v předchozím 

textu (tabulka č. 5), společnost má již dost vysoké dlouhodobé zdroje a tímto úvěrem si 

tyto zdroje ještě zvýší, ale také se zvýší dlouhodobý majetek společnosti. Z tohoto 

vyplývá, že situace ve společnosti se nezlepší, ale ani nezhorší. Dlouhodobé zdroje 

a dlouhodobý majetek se zvýší o přibližně stejnou částku. 

Poslední částí jsou doporučení pro společnost, které vyplývají z provedené finanční 

analýzy a zjištěných informací a vedou k závěru, že jako nejvhodnější variantou je 

nákup laseru pomocí úvěrového financování, konkrétně od společnosti 

Raiffeisenbank, a. s. Společnost MNO, s. r. o. v roce 2017 neplánuje žádné významné 

skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit stávající chod společnosti. Společnost je 

proto schopna splácet úvěrové splátky, při předpokladu kladného vývoje hospodářského 

výsledku a generování dostatečných peněžních toků z provozní činnosti, tak jako tomu 

bylo dosud. 
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Příloha 1: Nezávazná kalkulace úvěrového financování od UniCredit Leasing, a. s. 
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Příloha 2: Nezávazná kalkulace úvěrového financování ČSOB, a. s (vlastní zpracování) 

Datum platby splátka úmor úrok ks úvěru

19 000 000,00

31.7.2017 362 045,75 276 545,75 85 500,00 18 723 454,25

31.8.2017 362 045,75 277 790,21 84 255,54 18 445 664,04

30.9.2017 362 045,75 279 040,26 83 005,49 18 166 623,78

31.10.2017 362 045,75 280 295,94 81 749,81 17 886 327,84

30.11.2017 362 045,75 281 557,28 80 488,48 17 604 770,56

31.12.2017 362 045,75 282 824,28 79 221,47 17 321 946,28

31.1.2018 362 045,75 284 096,99 77 948,76 17 037 849,29

28.2.2018 362 045,75 285 375,43 76 670,32 16 752 473,86

31.3.2018 362 045,75 286 659,62 75 386,13 16 465 814,24

30.4.2018 362 045,75 287 949,59 74 096,16 16 177 864,66

31.5.2018 362 045,75 289 245,36 72 800,39 15 888 619,30

30.6.2018 362 045,75 290 546,96 71 498,79 15 598 072,33

31.7.2018 362 045,75 291 854,42 70 191,33 15 306 217,91

31.8.2018 362 045,75 293 167,77 68 877,98 15 013 050,14

30.9.2018 362 045,75 294 487,02 67 558,73 14 718 563,11

31.10.2018 362 045,75 295 812,22 66 233,53 14 422 750,90

30.11.2018 362 045,75 297 143,37 64 902,38 14 125 607,53

31.12.2018 362 045,75 298 480,52 63 565,23 13 827 127,01

31.1.2019 362 045,75 299 823,68 62 222,07 13 527 303,33

28.2.2019 362 045,75 301 172,89 60 872,86 13 226 130,44

31.3.2019 362 045,75 302 528,16 59 517,59 12 923 602,28

30.4.2019 362 045,75 303 889,54 58 156,21 12 619 712,74

31.5.2019 362 045,75 305 257,04 56 788,71 12 314 455,70

30.6.2019 362 045,75 306 630,70 55 415,05 12 007 825,00

31.7.2019 362 045,75 308 010,54 54 035,21 11 699 814,46

31.8.2019 362 045,75 309 396,59 52 649,17 11 390 417,88

30.9.2019 362 045,75 310 788,87 51 256,88 11 079 629,01

31.10.2019 362 045,75 312 187,42 49 858,33 10 767 441,59

30.11.2019 362 045,75 313 592,26 48 453,49 10 453 849,32

31.12.2019 362 045,75 315 003,43 47 042,32 10 138 845,89

31.1.2020 362 045,75 316 420,94 45 624,81 9 822 424,95

29.2.2020 362 045,75 317 844,84 44 200,91 9 504 580,11

31.3.2020 362 045,75 319 275,14 42 770,61 9 185 304,97

30.4.2020 362 045,75 320 711,88 41 333,87 8 864 593,09

31.5.2020 362 045,75 322 155,08 39 890,67 8 542 438,01

ČSOB, a.s.
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30.6.2020 362 045,75 323 604,78 38 440,97 8 218 833,23

31.7.2020 362 045,75 325 061,00 36 984,75 7 893 772,23

31.8.2020 362 045,75 326 523,78 35 521,98 7 567 248,46

30.9.2020 362 045,75 327 993,13 34 052,62 7 239 255,33

31.10.2020 362 045,75 329 469,10 32 576,65 6 909 786,22

30.11.2020 362 045,75 330 951,71 31 094,04 6 578 834,51

31.12.2020 362 045,75 332 441,00 29 604,76 6 246 393,52

31.1.2021 362 045,75 333 936,98 28 108,77 5 912 456,54

28.2.2021 362 045,75 335 439,70 26 606,05 5 577 016,84

31.3.2021 362 045,75 336 949,17 25 096,58 5 240 067,67

30.4.2021 362 045,75 338 465,45 23 580,30 4 901 602,22

31.5.2021 362 045,75 339 988,54 22 057,21 4 561 613,68

30.6.2021 362 045,75 341 518,49 20 527,26 4 220 095,19

31.7.2021 362 045,75 343 055,32 18 990,43 3 877 039,87

31.8.2021 362 045,75 344 599,07 17 446,68 3 532 440,80

30.9.2021 362 045,75 346 149,77 15 895,98 3 186 291,03

31.10.2021 362 045,75 347 707,44 14 338,31 2 838 583,59

30.11.2021 362 045,75 349 272,12 12 773,63 2 489 311,47

31.12.2021 362 045,75 350 843,85 11 201,90 2 138 467,62

31.1.2022 362 045,75 352 422,65 9 623,10 1 786 044,97

28.2.2022 362 045,75 354 008,55 8 037,20 1 432 036,42

31.3.2022 362 045,75 355 601,59 6 444,16 1 076 434,84

30.4.2022 362 045,75 357 201,79 4 843,96 719 233,04

31.5.2022 362 045,75 358 809,20 3 236,55 360 423,84

30.6.2022 362 045,75 360 423,84 1 621,91 0,00  
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Příloha 3: Nezávazná kalkulace úvěrového financování Raiffeisenbank, a. s (vlastní 

zpracování 

Datum platby splátka úmor úrok ks úvěru

19 000 000,00

31.7.2017 341 405,12 293 905,12 47 500,00 18 706 094,88

31.8.2017 341 405,12 294 639,89 46 765,24 18 411 454,99

30.9.2017 341 405,12 295 376,49 46 028,64 18 116 078,51

31.10.2017 341 405,12 296 114,93 45 290,20 17 819 963,58

30.11.2017 341 405,12 296 855,21 44 549,91 17 523 108,37

31.12.2017 341 405,12 297 597,35 43 807,77 17 225 511,02

31.1.2018 341 405,12 298 341,35 43 063,78 16 927 169,67

28.2.2018 341 405,12 299 087,20 42 317,92 16 628 082,47

31.3.2018 341 405,12 299 834,92 41 570,21 16 328 247,56

30.4.2018 341 405,12 300 584,50 40 820,62 16 027 663,05

31.5.2018 341 405,12 301 335,96 40 069,16 15 726 327,09

30.6.2018 341 405,12 302 089,30 39 315,82 15 424 237,78

31.7.2018 341 405,12 302 844,53 38 560,59 15 121 393,25

31.8.2018 341 405,12 303 601,64 37 803,48 14 817 791,61

30.9.2018 341 405,12 304 360,64 37 044,48 14 513 430,97

31.10.2018 341 405,12 305 121,55 36 283,58 14 208 309,43

30.11.2018 341 405,12 305 884,35 35 520,77 13 902 425,08

31.12.2018 341 405,12 306 649,06 34 756,06 13 595 776,02

31.1.2019 341 405,12 307 415,68 33 989,44 13 288 360,33

28.2.2019 341 405,12 308 184,22 33 220,90 12 980 176,11

31.3.2019 341 405,12 308 954,68 32 450,44 12 671 221,43

30.4.2019 341 405,12 309 727,07 31 678,05 12 361 494,36

31.5.2019 341 405,12 310 501,39 30 903,74 12 050 992,97

30.6.2019 341 405,12 311 277,64 30 127,48 11 739 715,33

31.7.2019 341 405,12 312 055,83 29 349,29 11 427 659,50

31.8.2019 341 405,12 312 835,97 28 569,15 11 114 823,53

30.9.2019 341 405,12 313 618,06 27 787,06 10 801 205,46

31.10.2019 341 405,12 314 402,11 27 003,01 10 486 803,35

30.11.2019 341 405,12 315 188,11 26 217,01 10 171 615,24

31.12.2019 341 405,12 315 976,08 25 429,04 9 855 639,15

31.1.2020 341 405,12 316 766,02 24 639,10 9 538 873,13

Raiffeisenbank,a. a.
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29.2.2020 341 405,12 317 557,94 23 847,18 9 221 315,19

31.3.2020 341 405,12 318 351,83 23 053,29 8 902 963,35

30.4.2020 341 405,12 319 147,71 22 257,41 8 583 815,64

31.5.2020 341 405,12 319 945,58 21 459,54 8 263 870,06

30.6.2020 341 405,12 320 745,45 20 659,68 7 943 124,61

31.7.2020 341 405,12 321 547,31 19 857,81 7 621 577,30

31.8.2020 341 405,12 322 351,18 19 053,94 7 299 226,12

30.9.2020 341 405,12 323 157,06 18 248,07 6 976 069,06

31.10.2020 341 405,12 323 964,95 17 440,17 6 652 104,11

30.11.2020 341 405,12 324 774,86 16 630,26 6 327 329,25

31.12.2020 341 405,12 325 586,80 15 818,32 6 001 742,45

31.1.2021 341 405,12 326 400,77 15 004,36 5 675 341,68

28.2.2021 341 405,12 327 216,77 14 188,35 5 348 124,91

31.3.2021 341 405,12 328 034,81 13 370,31 5 020 090,10

30.4.2021 341 405,12 328 854,90 12 550,23 4 691 235,21

31.5.2021 341 405,12 329 677,03 11 728,09 4 361 558,17

30.6.2021 341 405,12 330 501,23 10 903,90 4 031 056,95

31.7.2021 341 405,12 331 327,48 10 077,64 3 699 729,47

31.8.2021 341 405,12 332 155,80 9 249,32 3 367 573,67

30.9.2021 341 405,12 332 986,19 8 418,93 3 034 587,48

31.10.2021 341 405,12 333 818,65 7 586,47 2 700 768,82

30.11.2021 341 405,12 334 653,20 6 751,92 2 366 115,62

31.12.2021 341 405,12 335 489,83 5 915,29 2 030 625,79

31.1.2022 341 405,12 336 328,56 5 076,56 1 694 297,23

28.2.2022 341 405,12 337 169,38 4 235,74 1 357 127,85

31.3.2022 341 405,12 338 012,30 3 392,82 1 019 115,55

30.4.2022 341 405,12 338 857,33 2 547,79 680 258,22

31.5.2022 341 405,12 339 704,48 1 700,65 340 553,74

30.6.2022 341 405,12 340 553,74 851,38 0,00  
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Příloha 4: Nezávazná kalkulace leasingového financování od Erste Leasing, a. s.  
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Příloha 5: Nezávazná kalkulace leasingového financování od ČSOB Leasing, a. s. 

ČSOB Leasing, a. s.

Pořizovací cena bez DPH 19 000 000 CZK
22 990 000 CZK

20,00%
4 598 000 CZK

21,00%
60
12

0 CZK
1 000 CZK

0,30%
0 CZK
0 CZK

Datum
Číslo spl. 
období

Nájemné bez 
DPH

Splátka
Pojistné                    

(HAV, OPV)
Splátka vč. 
pojistného

31.7.2017 1 266 621 322 611 250 322 861
31.8.2017 2 266 621 322 611 250 322 861
30.9.2017 3 266 621 322 611 250 322 861

31.10.2017 4 266 621 322 611 250 322 861
30.11.2017 5 266 621 322 611 250 322 861
31.12.2017 6 266 621 322 611 250 322 861

31.1.2018 7 266 621 322 611 250 322 861
28.2.2018 8 266 621 322 611 250 322 861
31.3.2018 9 266 621 322 611 250 322 861
30.4.2018 10 266 621 322 611 250 322 861
31.5.2018 11 266 621 322 611 250 322 861
30.6.2018 12 266 621 322 611 250 322 861
31.7.2018 13 266 621 322 611 250 322 861
31.8.2018 14 266 621 322 611 250 322 861
30.9.2018 15 266 621 322 611 250 322 861

31.10.2018 16 266 621 322 611 250 322 861
30.11.2018 17 266 621 322 611 250 322 861
31.12.2018 18 266 621 322 611 250 322 861

31.1.2019 19 266 621 322 611 250 322 861
28.2.2019 20 266 621 322 611 250 322 861
31.3.2019 21 266 621 322 611 250 322 861
30.4.2019 22 266 621 322 611 250 322 861

Zůstatková hodnota bez DPH
Kupní cena bez DPH
Pojistná sazba HAV v %
Roční pojistné OPV 
Poplatek bez DPH

Pořizovací cena s DPH
JSP v %
JSP k úhradě s DPH
DPH k PC
Počet splátek
Počet splátek v roce

 



 
 

X 
 

31.5.2019 23 266 621 322 611 250 322 861
30.6.2019 24 266 621 322 611 250 322 861
31.7.2019 25 266 621 322 611 250 322 861
31.8.2019 26 266 621 322 611 250 322 861
30.9.2019 27 266 621 322 611 250 322 861

31.10.2019 28 266 621 322 611 250 322 861
30.11.2019 29 266 621 322 611 250 322 861
31.12.2019 30 266 621 322 611 250 322 861

31.1.2020 31 266 621 322 611 250 322 861
29.2.2020 32 266 621 322 611 250 322 861
31.3.2020 33 266 621 322 611 250 322 861
30.4.2020 34 266 621 322 611 250 322 861
31.5.2020 35 266 621 322 611 250 322 861
30.6.2020 36 266 621 322 611 250 322 861
31.7.2020 37 266 621 322 611 250 322 861
31.8.2020 38 266 621 322 611 250 322 861
30.9.2020 39 266 621 322 611 250 322 861

31.10.2020 40 266 621 322 611 250 322 861
30.11.2020 41 266 621 322 611 250 322 861
31.12.2020 42 266 621 322 611 250 322 861

31.1.2021 43 266 621 322 611 250 322 861
28.2.2021 44 266 621 322 611 250 322 861
31.3.2021 45 266 621 322 611 250 322 861
30.4.2021 46 266 621 322 611 250 322 861
31.5.2021 47 266 621 322 611 250 322 861
30.6.2021 48 266 621 322 611 250 322 861
31.7.2021 49 266 621 322 611 250 322 861
31.8.2021 50 266 621 322 611 250 322 861
30.9.2021 51 266 621 322 611 250 322 861

31.10.2021 52 266 621 322 611 250 322 861
30.11.2021 53 266 621 322 611 250 322 861
31.12.2021 54 266 621 322 611 250 322 861

31.1.2022 55 266 621 322 611 250 322 861
28.2.2022 56 266 621 322 611 250 322 861
31.3.2022 57 266 621 322 611 250 322 861
30.4.2022 58 266 621 322 611 250 322 861
31.5.2022 59 266 621 322 611 250 322 861
30.6.2022 60 266 621 322 611 250 322 861

Tato nabídka je nezávazná, výše splátek je pouze orientační.
K uzavření smluvního vztahu dojde pouze oboustranným písemným podpisem smluvních dokument
Akceptací nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
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Příloha 6: Nezávazná kalkulace leasingového financování od UniCredit Leasing, a. s. 
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Příloha 7: Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 
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Příloha 8: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013 
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Příloha 9: Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 
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Příloha 10: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2014 
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Příloha 11: Výkaz zisku a ztráty za rok 2015 
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Příloha 12: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2015 
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