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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhy financování pořízení dlouhodobého majetku. 

V první části vymezuje druhy dlouhodobého majetku, způsoby, jakými lze dlouhodobý 

majetek financovat a dále uvádí výhody a nevýhody těchto způsobů financování. Druhá 

část obsahuje analýzu vybrané společnosti a srovnání nabídek úvěrů a leasingů od 

oslovených společností. Na závěr vyhodnocuje nejpříznivější řešení pro financování 

majetku. 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with suggestions of funding of fixed assets acquisition. In 

the first section it defines the types of fixed assets, the different ways of funding fixed 

assets and then gives the advantages and disadvantages of these ways of funding. The 

second part includes an analysis of selected company and comparison offers of loan and 

lease. Finally evaluates an optimal solution of funding assets. 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Dlouhodobý majetek tvoří nemalou část majetku každého podniku. Před tím, než si 

společnost dlouhodobý majetek pořídí, musí zvážit všechny možnosti zdrojů 

financování, ze kterých bude tento majetek financovat. Jako hlavní možnosti 

financování pořízení dlouhodobého majetku se nabízí leasing, úvěr a v případě, že 

společnost disponuje volnými peněžními prostředky, může majetek financovat z těchto 

vlastních prostředků. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem financování dlouhodobého majetku, v konkrétním 

případě užitkového vozu značky Volkswagen Caddy 1.6 TDI pro společnost Bítešská 

dopravní společnost, s. r. o. se sídlem ve Velké Bíteši, která se zabývá především 

silniční motorovou dopravou a opravami silničních vozidel. V teoretické části 

bakalářské práce je vymezen pojem dlouhodobý majetek, jeho druhy a způsoby jeho 

oceňování. Dále jsou zde popsány interní a externí zdroje financování investic, jejichž 

součástí je vysvětlení např. odpisů, leasingu a úvěru. V poslední části bakalářská práce 

popisuje výhody a nevýhody pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím úvěru, 

leasingu a nákupem z vlastních peněžních prostředků. V praktické části bakalářské 

práce je nejprve představena společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o., následně 

je zhodnocena její finanční situace v letech 2009 – 2011 spolu s analýzou poměrových 

ukazatelů. Dále jsou v praktické části uvedeny nabídky úvěrových a leasingových 

společností. Na základě těchto nabídek je vyhodnocena nejvýhodnější metoda 

financování pořízení dlouhodobého majetku společně s doporučeními, proč by měla 

společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o. použít právě zvolený způsob 

financování. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvhodnější způsob financování pořízení 

užitkového vozu pro Bítešskou dopravní společnost, s. r. o. 
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1 DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Dlouhodobý majetek tvoří podstatnou a důležitou část celkového majetku společnosti. 

Dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, jehož doba použitelnosti je delší 

než 1 rok. V rozvaze je uveden na straně aktiv a není získáván za účelem jeho dalšího 

prodeje. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává se 

postupně během doby své životnosti a poskytuje tedy ekonomický prospěch 

dlouhodobě. Dlouhodobý majetek se člení na (VOLHEJNOVÁ, 2012): 

· dlouhodobý hmotný majetek, 

· dlouhodobý nehmotný majetek, 

· dlouhodobý finanční majetek. 

1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek, který je fyzicky zhmotněn, jeho 

doba použitelnosti je delší než 1 rok a postupně se opotřebovává (KOVANICOVÁ, 

2012). 

 

Za dlouhodobý hmotný majetek se z účetního hlediska dle §7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.), považuje: 

· pozemky – bez ohledu na výši ocenění, 

· stavby – bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, 

· samostatné movité věci a soubory movitých věcí – bez ohledu na výši 

ocenění u předmětů z drahých kovů a u samostatných movitých věcí a souborů 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou 

použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to 

při splnění povinností stanovených zákonem, 

· pěstitelské celky trvalých porostů, 
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· dospělá zvířata a jejich skupiny – s dobou použitelnosti delší než jeden rok 

a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností 

stanovených zákonem, 

· jiný dlouhodobý majetek – bez ohledu na výši ocenění se jím rozumí např. 

ložiska nerostu, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité 

kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, 

· nedokončený dlouhodobý majetek – pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, 

· poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 

· oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 

 

V praxi se dlouhodobý hmotný majetek dále dělí na (SYNEK, 2010): 

· movitý – stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, 

· nemovitý – pozemky, trvalé budovy. 

1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se z účetního hlediska dle §6 vyhlášky č. 500/2002 

Sb., považuje: 

· zřizovací výdaje, 

· nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

· software, 

· ocenitelná práva, 

· goodwill, 

· povolenky na emise a preferenční limity, 

· jiný dlouhodobý nehmotný majetek, 

· poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek. 

S dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (s 

výjimkou goodwillu), a při splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku (VALOUCH, 2011). 
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1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek pořizuje podnik především proto, aby mu v budoucnu 

přinášel dlouhodobý ekonomický prospěch prostřednictvím výnosů v podobě dividend 

či úroků nebo aby mu přinesl jiné užitky například prostřednictvím pevnějších 

obchodních vztahů (NÝVLTOVÁ, MARINIČ, 2010). 

 

Za dlouhodobý finanční majetek se z účetního hlediska dle §8 vyhlášky č. 500/2002 

Sb., považuje: 

· ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 

· půjčky a úvěry, 

· jiný dlouhodobý finanční majetek, 

· poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 

 

Vymezení dlouhodobého majetku dle účetních předpisů se od daňových předpisů 

poměrně liší. Z hlediska účetních předpisů platí, že u majetku, který není automaticky 

dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění (pozemky, stavby, goodwill atd.), 

není stanoven limit vstupní ceny, od něhož by účetní jednotka byla povinna automaticky 

řadit tento majetek s dobou použitelnosti delší ne 1 rok do dlouhodobého majetku. 

Účetní předpisy jí dovolují stanovit si výši ocenění těchto položek ve svém vnitřním 

účetním předpisu a přikazují jí pouze přihlédnout k principu významnosti a věrného 

a poctivého zobrazení majetku. U daňových předpisů je výše ocenění pevně stanovena 

(VALOUCH, 2011). 

1.4 Oceňování dlouhodobého majetku 

K výpočtům účetních i daňových odpisů je nezbytné správně určit hodnotu majetku, 

z níž bude odpisován a také okamžik, ke kterému se hmotný a nehmotný majetek 

skutečně stává dlouhodobým hmotným a dlouhodobým nehmotným majetkem. 
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Dle § 24 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon 

o účetnictví) platí, že účetní jednotky oceňují majetek ke dvěma základním okamžikům 

(VALOUCH, 2011): 

· k okamžiku uskutečnění účetního případu, 

· ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje 

účetní závěrka. 

 

Dlouhodobý majetek lze ocenit (VALOUCH, 2011; SYNEK, 2010): 

· pořizovací cenou – oceňuje se dlouhodobý majetek pořízený za úplatu 

(zahrnuje cenu pořízení a vedlejší náklady spojené s pořízením), 

· cenou pořízení – oceňuje se většinou dlouhodobý finanční majetek (cena 

pořízení bez vedlejších nákladů), 

· vlastními náklady – oceňuje se dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností, 

· reprodukční pořizovací cenou – oceňuje se dlouhodobý majetek pořízený 

bezúplatně (dary, inventarizační přebytky) nebo majetek, u kterého nelze 

zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností (zahrnuje cenu, za 

kterou by se majetek pořídil v době oceňování). 
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2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

Finanční zdroje podniku se vymezují jako zdroje tvorby peněžních prostředků 

a podnikového kapitálu. Finanční zdroje podniku je možné charakterizovat také jako 

souhrn peněz, které podnik získá realizací svých výrobků, služeb, eventuelně svého 

nepeněžního majetku, růstem různých forem vlastního kapitálu, dluhů, výjimečně 

i formou dotací. Finanční zdroje lze rozdělit podle tří základních hledisek (HRDÝ, 

HOROVÁ, 2009): 

· Z hlediska vlastnického: 

- vlastní, 

- cizí. 

· Z hlediska původu prostředků: 

- interní, 

- externí. 

· Z hlediska časového: 

- krátkodobé (splatnost do 1 roku), 

- dlouhodobé (splatnost nad 1 rok). 

2.1 Interní zdroje financování 

Interními zdroji financování se rozumí takové zdroje, které jsou vytvářeny vlastní 

činností podniku. Interní zdroje financování jsou vždy zároveň vlastní, pouze s jednou 

výjimkou, a to jsou rezervy, které jsou interní cizí zdroj financování (HRDÝ, 

HOROVÁ, 2009). 

2.1.1 Odpisy 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nemůže být zahrnován do nákladů najednou, 

protože v podniku funguje několik let. Proto se do nákladů zahrnuje postupně 
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v jednotlivých letech životnosti pomocí odpisů. Od odpisů je třeba odlišovat oprávky 

k dlouhodobému majetku, které představují souhrn provedených odpisů k určitému 

okamžiku a jsou zachycovány v rozvaze podniku. Odpisy jsou považovány za 

významnou součást interních finančních zdrojů podniku. V neinflačním prostředí by 

v zásadě měly zajišťovat obnovu stávajícího dlouhodobého majetku (v průběhu 

životnosti nemohou být použity na jiné účely) (VALACH, 2010). 

 

Celkovou výši odpisů ovlivňují především tyto faktory (HRDÝ, HOROVÁ, 2009): 

- výše a struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

- cena majetku, ze které se odepisuje, 

- doba odepisování majetku, 

- zvolená metoda odepisování. 

 

Účetní odpisy 

Účetní odpisy vyjadřují reálnou velikost opotřebení dlouhodobého majetku a jsou 

upraveny zákonem o účetnictví. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se účetně 

odpisuje na základě odpisového plánu, který si stanový podnik sám s ohledem na 

opotřebení majetku odpovídajícímu běžným podmínkám užívání. Sazby účetních odpisů 

mohou být stanoveny např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu 

k výkonům. Účetní odpisy by měly být koncipovány takovým způsobem, aby co nejvíce 

vyjadřovaly reálnou skutečnost, přičemž může být dlouhodobý majetek odepsán pouze 

do výše jeho ocenění v účetnictví (PRUDKÝ, LOŠŤÁK, 2011). 

 

Základní metody účetního odepisování jsou (VALOUCH, 2011): 

· rovnoměrné (lineární) – tato metoda odepisování vyjadřuje odpisy rovnoměrně 

ze vstupní ceny majetku po celou dobu jeho odepisování, 

· zrychlené (degresivní) – při této metodě odepisování objem odpisů v čase klesá, 

· zpomalené (progresivní) – jedná se o metodu odepisování, kdy výše ročních 

odpisů v čase roste, 

· nerovnoměrné – je to kombinace předchozích způsobů odepisování, 

· výkonové – je to specifický způsob odepisování, kdy výše odpisů závisí na 

celkovém výkonu stroje a jeho rozložení po celou dobu životnosti. 
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Daňové odpisy 

Daňové odpisy vyjadřují opotřebení majetku pro potřeby stanovení základu daně. Na 

rozdíl od účetních odpisů je podnik nemusí uplatnit povinně. Uplatněním daňových 

odpisů má ale podnik právo na snížení základu daně z příjmů (VALOUCH, 2011). 

 

Na základě předepsaných způsobů odepisování a také odpisových sazeb si stát 

prostřednictvím zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen zákon o daních 

z příjmů) určuje, jakou maximální výši odpisů si může podnik uplatnit jako náklad na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zároveň, jsou stanoveny podmínky, za kterých 

musí být pořízený majetek zařazen do hmotného majetku a postupně odepisován. 

Podmínky týkající se odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou 

vymezeny v zákoně o daních z příjmů v paragrafech § 26 – 33. Zde je stanovena doba 

odpisování pro jednotlivé druhy hmotného majetku, metody odpisování, koeficienty a 

sazby pro jednotlivé způsoby odpisování. Veškerý dlouhodobý majetek, který dle 

zákona podléhá odpisům, je zatříděn do odpisových skupin (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Tabulka 1: Minimální doba odepisování dlouhodobého majetku dle odpisových skupin 

(Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §30) 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
 

Rovnoměrné daňové odpisy 

Rovnoměrné odpisy se počítají ze vstupní ceny majetku pomocí ročních odpisových 

sazeb stanovených v tabulkách v § 31 zákona o daních z příjmů. Samotný roční odpis se 

tedy vypočte jako jedna setina součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové 

sazby (VALOUCH, 2011). 
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Tabulka 2: Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, §31) 

Odpisová 
skupina 

Odpisová sazba 

v 1. roce 
odepisování 

v dalších letech 
odepisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
 

 

Zrychlené daňové odpisy 

Ve srovnání s rovnoměrnými odpisy lze u zrychlených odpisů odepsat v prvním roce 

odepisování vyšší částku než v dalších letech. Při výpočtech zrychlených odpisů se 

nepoužívají sazby, ale koeficienty (VALOUCH, 2011). 

 

Výše ročního odpisu se v 1. roce vypočítá jako podíl vstupní ceny a přiřazeného 

koeficientu platného v 1. roce odepisování. V dalších letech se odpis vypočítá jako podíl 

dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro další rok 

odepisování a počtem let, po která byl již odepisován (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odepisování (Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, §32) 

Odpisová 
skupina 

Koeficient 

v 1. roce 
odepisování 

v dalších letech 
odepisování 

pro zvýšenou 
zůstatkovou 

cenu 
1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 
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2.1.2 Nerozdělený zisk 

Druhým velmi významným zdrojem interního financování investic je nerozdělený zisk. 

Tento způsob financování investic se nazývá samofinancování. Nerozdělený zisk může 

být charakterizován jako ta část zisku po zdanění, která není použita na výplatu 

dividend nebo na tvorbu fondů ze zisku. Vstupuje v bilanci podniku jako jedna ze 

součástí vlastního kapitálu. Jeho podíl na financování investic (přírůstku majetku) bývá 

během roku mnohem vyšší než jeho podíl na celkovém kapitálu podniku (VALACH, 

2010). 

2.1.3 Rezervy 

Rezervy představují účelově vytvořené zdroje financování na krytí finančně náročných 

výdajů. Tvorba rezerv nemusí být daňově uznatelným nákladem, dle čehož se rozlišují 

zákonné a ostatní rezervy. V podnikové rozvaze jsou rezervy zahrnovány mezi cizí 

zdroje, neboť představují budoucí závazky podniku za provedení určitých výkonů 

externími dodavateli. Nejčastěji se vyskytuje tvorba rezervy na opravy hmotného 

majetku, která nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období. Maximální doba 

tvorby rezervy závisí na zatřídění dlouhodobého majetku do odpisových skupin 

(NÝVLTOVÁ, MARINIČ, 2010). 

2.2 Externí zdroje financování 

Mezi externí zdroje financování patří takové zdroje, které podnik získává z vnějšku. 

Hlavními externími zdroji financování jsou úvěr a leasing (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

2.2.1 Úvěr 

Jedním ze způsobů, jakým může podnik při nedostatku volných finančních prostředků 

financovat pořízení investic, je půjčka prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce. 
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Tento způsob financování se řadí mezi externí cizí zdroje financování (VALOUCH, 

2012). 

 

Finanční úvěry představují pohotové finanční prostředky, poskytované na základě 

individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Za střednědobé bankovní úvěry se 

považují úvěry se splatností od 1 roku do 4 let, za dlouhodobé úvěry se splatností nad 

4 roky. Za úvěr musí dlužník (podnik) zaplatit určitou cenu, která je představována 

úrokem (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Způsoby splácení úvěrů 

Způsob splácení úvěru je vždy sjednán v úvěrové smlouvě. Varianty splácení úvěrů jsou 

následující (REVENDA, 2012): 

· úvěr splatný najednou v době splatnosti – poskytuje se na předem pevně 

sjednanou dobu splatnosti, kdy dlužník uhradí celou částku najednou, avšak 

úroky jsou splatné na konci sjednaných period, 

· úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty – poskytuje se na 

předem stanovenou dobu a současně je dohodnuta lhůta pro jeho vypovězení, 

úroky jsou splatné obdobně jako v předchozím případě, 

· úvěr splácený v pravidelných splátkách – je umořován v pravidelných 

splátkách a přitom je předem sjednaná pevná částka z původní výše úvěru jako 

u výše ročního úmoru (část, kterou se splácí jistina úvěru), zároveň se 

splátkami úvěru jsou splatné i úroky, 

· úvěr splácený konstantními anuitami – splácení probíhá v pravidelných 

splátkách (anuitách), které mají po celou dobu splácení stejnou výši, mění se 

jen jejich struktura z hlediska podílu úmoru a úroku. 

 

Mezi nejvýznamnější a nejpoužívanější druhy úvěrů patří (REJNUŠ, 2010): 

· kontokorentní úvěry, 

· lombardní úvěry, 

· eskontní úvěry, 

· spotřební úvěry a půjčky, 

· emisní půjčky, 
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· hypoteční úvěry. 

 

Lombardní úvěr 

Jedná se o krátkodobý peněžní úvěr, sjednávaný na konkrétní fixní částku s pevně 

stanovenou lhůtou splatnosti a zajišťovaný zástavou movité věci nebo práva. Podle 

druhu používaných zástav je možno rozlišovat lombardní úvěry na cenné papíry, 

lombardní úvěry na zboží, lombardní úvěry na pohledávky a další druhy lombardních 

úvěrů. Pokud je lombardní úvěr požadován na delší časové období, může být poskytnut 

také formou revolvingového úvěru. Ten se vyznačuje tím, že se v okamžiku jeho 

splatnosti obnoví, avšak za nových, v dané době aktuálních úvěrových podmínek 

(REJNUŠ, 2010). 

 

Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jejímž charakteristickým rysem je zástavní právo 

k nemovitosti. Výše úrokové sazby je u tohoto typu úvěru obvykle nižší než úrokové 

sazby u jiných úvěrů, což je dáno právě zajištěním zástavním právem k nemovitosti 

(REVENDA, 2012).  

2.2.2 Leasing 

Dalším způsobem, kterým může podnik financovat svůj majetek je leasing. Leasing je 

nástroj pro využívání majetku po určitou dobu, aniž se majetek stává podnikovým 

vlastnictvím. Z právního hlediska představuje leasing třístranný právní vztah mezi 

dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, kde pronajímatel kupuje od dodavatele 

majetek a poskytuje ho za úplatu do užívání nájemci. Vlastníkem majetku je ale stále 

pronajímatel, který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu na předmět leasingu 

(VOLHEJNOVÁ, 2012). 

 

Z finančního hlediska lze leasing charakterizovat jako cizí, externí zdroj financování, 

který se ale nezobrazuje v rozvaze a proto může v některých případech zkreslit 

hodnocení míry zadluženosti podniku (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 
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Mezi základní typy leasingů patří (VALACH, 2010): 

· operativní leasing (provozní), 

· finanční leasing. 

 

Operativní leasing 

Operativní leasing představuje pronájem, kdy pronajímatel poskytne nájemci předmět 

leasingu na dobu určitou. Minimální délka operativního leasingu není limitována. Po 

skončení doby pronájmu se předmět vrací zpět pronajímateli, který ho obvykle 

pronajme dalšímu nájemci. Doba leasingu je obvykle kratší než je doba životnosti 

zařízení a nájemné formou splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část 

pořizovací ceny. Pronajímatel proto předpokládá, že náklady budou kryty až splátkami 

od dalších nájemců. Při operativním leasingu zajišťuje pronajímatel i údržbu, opravy 

a servis majetku. Hlavní charakteristikou operativního leasingu je skutečnost, že 

leasingová smlouva je vypověditelná a pronajímatel nese všechna rizika, která plynou 

z vlastnictví majetku. Účelem operativního leasingu je zabezpečit podniku potřebný 

majetek, pro který však není trvalé využití po celou dobu jeho životnosti a proto ho není 

vhodné koupit do vlastnictví (VALACH, 2010). 

 

Finanční leasing 

Finanční leasing představuje pronájem, který se svou povahou blíží půjčce. Doba 

leasingu se blíží době ekonomické životnosti pronajímaného majetku a leasingové 

splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení a ziskovou marži pronajímatele. 

Leasingová smlouva nemůže být za normálních podmínek vypověditelná. Pronajímatel 

zodpovídá pouze za finanční, nikoliv za technickou stránku věci. O údržbu majetku 

nebo jeho pojištění se stará nájemce. Po skončení doby leasingu má nájemce právo na 

odkoupení majetku. Na rozdíl od operativního leasingu, slouží finanční leasing 

k trvalému pořízení majetku formou splátek (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

V rámci finančního leasingu se dále rozlišují (VALACH, 2010): 

· přímý finanční leasing, 

· nepřímý finanční leasing, 

· leverage leasing. 
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V případě přímého leasingu nájemce určí druh majetku, který požaduje (může určit 

i dodavatele, podmínky dodávky, cenu zařízení) a pronajímatel (leasingová společnost 

nebo výrobce) zpracuje podmínky leasingu, koupí požadovaný majetek a na základě 

leasingové smlouvy pronajme majetek nájemci. Nájemce poté začne splácet leasingové 

splátky a obvykle odpovídá také za pojištění, daně a údržbu. U nepřímého finančního 

leasingu podnik prodá majetek leasingové společnosti, která je však v zápětí pronajme 

zpět původnímu podniku. Leasingová společnost při prodeji zaplatí podniku tržní cenu 

majetku a podnik platí leasingové společnosti splátky, které postupně uhrazují jak tržní 

cenu, tak i náklady a zisk leasingové společnosti. Výhodou tohoto typu finančního 

leasingu pro nájemce je obdržení peněžních prostředků z prodeje majetku a pokračování 

ve využívání majetku, i když je ve vlastnictví někoho jiného. Nejobvyklejším typem 

finančního leasingu je však leverage leasing, který je charakterizován tím, že jde 

o třístranný vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem. Nájemce si vybere 

požadovaný majetek, používá jej, získává příjmy z jeho využití a splácí leasingové 

splátky. Pronajímatel koupí nájemcem požadovaný majetek do svého vlastnictví. Část 

majetku může krýt vlastním kapitálem a na část si půjčuje peníze od věřitele (banka, 

pojišťovna, penzijní fond). Často bývá využíván při dlouhodobém pronájmu dražšího 

majetku (VALACH, 2010). 

 

Cena leasingu 

Leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách, zahrnuje vstupní 

cenu majetku, úrok z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení majetku 

a leasingovou marži. Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých 

leasingových splátek (VALOUCH, 2012). 

2.3 Srovnání odlišných možností pořízení dlouhodobého majetku 

Podnik stojí velmi často před zásadním ekonomickým rozhodnutím, zda pořídit určitý 

majetek z vlastních peněžních prostředků, nebo pro pořízení majetku využít úvěr nebo 

si majetek pronajmout pomocí leasingu. 
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2.3.1 Pořízení majetku z vlastních peněžních prostředků 

Aby si podnik mohl majetek pořídit z vlastních peněžních prostředků, je zde 

předpoklad, že má tyto peněžní prostředky k dispozici. I přesto nemusí být koupě za  

hotové peníze nevhodnější formou pořízení majetku. Podnik musí také zvážit náklady 

obětované příležitosti, které jsou definovány jako prospěch, o který je dotyčný subjekt 

připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu pořízení (VALOUCH, 2012). 

 

Výhody 

Hlavní výhodou pořízení majetku z vlastních peněžních prostředků je, že se podnik 

nezadlužuje a ihned se stává vlastníkem pořízeného majetku. Jeho peněžní toky nejsou 

zatíženy v dalších obdobích splácením úvěrových či leasingových splátek ani hrazením 

dalších nákladů, které jsou spojené s alternativními formami pořízení (VALOUCH, 

2012). 

 

Nevýhody 

Nevýhodou pořízení majetku z vlastních peněžních prostředků je nutnost vysokého 

jednorázového výdaje hotovosti, který se negativně promítne do cash-flow v okamžiku 

pořízení. U většiny dlouhodobého majetku také skutečnost, že výdaje (náklady) na 

pořízení dlouhodobého majetku nelze považovat pro daňové účely za výdaje (náklady) 

daňové uznatelné. Daňovým nákladem (výdajem) jsou u odpisovaného dlouhodobého 

majetku daňové odpisy rozložené do více zdaňovacích období (VALOUCH, 2012). 

2.3.2 Pořízení majetku prostřednictvím úvěru 

Jestliže podnik nemá k dispozici volné peněžní prostředky, jedním ze způsobů jakým 

může dlouhodobý majetek pořídit, je prostřednictvím úvěru. 

 

Výhody 

Při koupi majetku na úvěr podnik nepotřebuje větší množství volných finančních 

prostředků. Majetek může být již po jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání 

odpisován účetně z pořizovací ceny a daňově ze vstupní ceny. Další výhodou je fakt, že 
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úroky z úvěrů jsou za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních 

z příjmů daňově uznatelným nákladem (výdajem) (VYCHOPEŇ, 2010). 

 

Nevýhody 

Nevýhodou pořízení majetku na úvěr je nutnost vynakládat další náklady na koupi, 

jakými jsou úroky z úvěrů, poplatky spojené s vedením úvěrových účtů, poplatky za 

vyřízení žádosti o úvěr. Přijmutím úvěru dochází k účetnímu zadlužení podniku, neboť 

se výše přijatého úvěru objeví přímo v rozvaze podniku jako položka cizích zdrojů 

(VYCHOPEŇ, 2010). 

2.3.3 Pořízení majetku prostřednictvím leasingu 

Dalším způsobem pořízení majetku při nedostatku volných peněžních prostředků je 

leasing. 

 

Výhody 

Stejně jako u pořízení majetku na úvěr, je i zde hlavní výhodou, že podnik k datu 

nákupu majetku nepotřebuje velký objem finančních prostředků, neboť jsou platby za 

leasing rozloženy do delšího časového období. Podnik se může méně dostávat do 

platebních potíží a lépe zajišťovat svou likviditu a volné peněžní prostředky efektivně 

investovat. Leasingové splátky jsou za podmínek stanovených v zákonu o daních 

z příjmů daňově uznatelným nákladem (výdajem). Vzniklý závazek z leasingové 

smlouvy se neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje, což 

nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku (VALACH, 2010). 

 

Nevýhody 

Majetek zůstává po dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví pronajímatele. 

Podnik tedy nemůže uplatňovat do svých daňově uznatelných nákladů (výdajů) daňové 

odpisy tohoto majetku. Další nevýhodou bývá přenesení veškerého rizika vyplívající 

z vlastnictví majetku na nájemce, i když skutečným vlastníkem je stále pronajímatel 

(VALOUCH, 2012). 
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2.4 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem 

Financování majetku podniku pomocí leasingu je velmi blízké financování pomocí 

dlouhodobých úvěrů. Zvyšování podílu úvěrů i leasingu na financování podnikových 

investic zvyšuje podnikové finanční riziko. V obou případech se podnik zavazuje hradit 

splátky, zahrnující úmor určité částky (úvěru, pořizovací ceny) a úrok. Neschopnost 

splácet tyto splátky vede ke stejným důsledkům, jakými jsou zhoršování platební 

situace podniku, hrozba konkurzního řízení a úpadku (VALACH, 2010). 

 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba zohledňovat tyto hlavní faktory 

(VALACH, 2010): 

· daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít, různá daňová 

zvýhodnění investic při pořízení, 

· úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek, 

· sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku, 

· leasingové splátky, jejich výši a průběh, 

· faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních 

toků spojených s úvěrem či leasingem. 

 

Z hlediska administrativní náročnosti, je leasing ve srovnání s úvěrem méně náročný, 

což je důvod, proč je leasing tak populární. Vyšší administrativní náročnost u úvěrů je 

především dána tím, že banka, oproti leasingové společnosti, půjčuje peníze na majetek, 

který nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího. Z toho důvodu, je nutno 

trvat na zajištění úvěrů již od mnohem nižších částek než je tomu v případě leasingu. 

Z hlediska daňových dopadů leasingu a pořízení majetku na úvěr platí, že za podmínek 

stanovených zákonem o dani z příjmů je u leasingu daňově uznatelným nákladem 

(výdajem) placené nájemné, u úvěru jsou to placené úroky. V případě pořízení majetku 

na úvěr lze do daňových nákladů (výdajů) uplatňovat také daňové odpisy. Tuto možnost 

nájemce v případě leasingu až na některé výjimky nemá. Významnou oblastí, kterou je 

také nutno zvažovat při rozhodování o pořízení majetku formou leasingu nebo úvěru, 

jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání 

leasingového vztahu nebo úvěrového vztahu (VALOUCH, 2012). 
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3 ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

První část následující kapitoly se zabývá charakteristikou společnosti Bítešská dopravní 

společnost, s. r. o. Další část se zaměřuje na zjištění finanční situace společnosti pomocí 

některých ekonomických ukazatelů. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Obchodní firma:   Bítešská dopravní společnost, s. r. o. 

Sídlo:  Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Počet zaměstnanců: 175 

Datum vzniku:  9. července 1992 

Základní kapitál:  4 000 000,- Kč 

 

Předmět podnikání: 

· opravy silničních vozidel, 

· hostinská činnost, 

· montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

· výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

· silniční motorová doprava: 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

do 3,5 tuny včetně, 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

nad 3,5 tuny, 

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny, 

- vnitrostátní příležitostná osobní, 
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- mezinárodní příležitostná osobní, 

- vnitrostátní veřejná linková, 

- vnitrostátní zvláštní linková, 

- mezinárodní linková, 

- mezinárodní kyvadlová. 

 

Společnost se v současné době zaměřuje na nákladní tuzemskou i mezinárodní dopravu, 

spedici, osobní dopravu a servisní činnost. Vozový park tuzemské nákladní dopravy je 

tvořen přibližně 50 vozy, které zabezpečují přepravu sypkého materiálu, svoz mléka 

a mléčných produktů a přepravu valníkovými vozidly. Mezinárodní doprava je 

orientovaná na celou Evropsko unii. Bítešská dopravní společnost, s. r. o. zabezpečuje 

přepravu sypkých materiálů, potravin, kontejnerů a ADR přepravu asi 30 vozy. 

Společnost také provozuje autorizovaný servis MAN, opravy návěsů a cisteren GT 

a SAMOR, LIAZ vozidel, KAROSA autobusů, náprav BPW a ROR, prodej náhradních 

dílů, pneu a příslušenství.1 

3.2 Vývoj hospodaření společnosti v letech 2009 – 2011 

Z rozvahy společnosti Bítešská dopravní společnost, s. r. o. z let 2009 – 2011 (výkazy 

jsou součástí výročních zpráv společnosti z let 2009, 2010 a 2011)) lze zjistit, že 

položky aktiv i pasiv společnosti mají rostoucí trend. Největší podíl dlouhodobého 

majetku na celkových aktivech je v roce 2011 s hodnotou 34 268 tis. Kč, což je 28,8 % 

a z největší části ho tvoří dlouhodobý hmotný majetek. Největší podíl na celkových 

aktivech však mají oběžná aktiva, která např. v roce 2011 tvoří 71 % celkových aktiv a 

dosahují hodnoty 84 474 tis. Kč. To je dáno především velmi vysokými hodnotami 

krátkodobých pohledávek, které ve sledovaném období tvoří v průměru 80 % oběžných 

aktiv. Zbytek tvoří zásoby a krátkodobý finanční majetek, který ve sledovaném období 

tvoří v průměru pouze 4 % oběžných aktiv. Z položek pasiv je patrné, že podnik 

k financování využívá především cizí zdroje, které v letech 2009 – 2011 tvoří přibližně 

                                                 
1 Výroční zpráva 2011 
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80 % celkového kapitálu. Největší položku cizích zdrojů představují krátkodobé 

závazky, což může být způsobeno právě neuhrazenými krátkodobými pohledávkami, 

díky kterým podnik nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků 

z obchodních vztahů. Další významnou položku cizích zdrojů představují dlouhodobé 

závazky, které se v roce 2010 zvýšili na 15 486 tis. Kč z 773 tis. Kč v roce 2009. 

Bankovní úvěry a výpomoci měly nejvyšší hodnotu v roce 2011 s částkou 12 110 tis. 

Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2010 oproti roku 2009 

poklesl z 812 tis. Kč na 306 tis. Kč, v roce 2011 však opět vzrostl, a to na 410 tis. Kč. 

 

Z výkazu zisku a ztráty za sledované období je na první pohled zřejmé, že ve všech 

třech letech tvoří největší položku tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Ve všech 

letech se částka pohybuje těsně nad hranicí 200 000 tis. Kč a nevyšší je v roce 2011. 

Další významnou položku tvoří výkonová spotřeba, kam patří spotřeba materiálu a 

služby. Hodnoty výkonové spotřeby postupně rostou, v roce 2009 hodnota dosáhla 145 

868 tis. Kč a v roce 2011 165 255 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření dosáhl v roce 

2009 hodnoty 2 788 tis. Kč, v roce 2010 2 730 tis. Kč a v roce 2011 ještě o něco poklesl 

a to na 2 371 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření byl ve všech sledovaných letech 

záporný, což způsobily především vysoké hodnoty nákladových úroků a ostatních 

finančních nákladů. 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi základní nástroje finanční analýzy. Charakterizují 

vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu (SEDLÁČEK, 

2011). 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly na vytvoření tohoto zisku 

vynaloženy. Ukazatele rentability se používají pro posouzení intenzity využívání, 
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reprodukce a zhodnocení kapitálu podniku. Pro výpočty těchto ukazatelů se vychází 

z údajů z rozvahy i z výkazu zisku a ztráty (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Tabulka 4: Hodnoty ukazatelů rentability společnosti v letech 2009 - 2011 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

 Ukazatel (v %) 2009 2010 2011 
ROA 3,16 2,69 1,99 
ROE 4,81 1,78 2,33 
ROS 0,33 0,11 0,14 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

ROA = EBIT / celková aktiva 

Ukazatel rentability celkového kapitálu poměřuje zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 

s celkovými investovanými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla financována 

(HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Rentabilita celkového kapitálu společnosti vykazovala nejvyšší hodnotu v roce 2009 

s 3,16 %, což znamená, že na 1 Kč celkového kapitálu připadalo 0,0316 Kč zisku před 

zdaněním a úroky. V důsledku snižování zisku před zdaněním a úroky a naopak 

zvyšování hodnoty celkových aktiv, hodnoty tohoto ukazatele v čase klesají. Hodnota 

oborového průměru je v roce 2011 3,55 %. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE = EAT / vlastní kapitál 

Ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastníci přímo nebo 

nepřímo prostřednictvím nerozděleného zisku. Je definován jako poměr čistého zisku 

(EAT) a vlastního kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři posoudit, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice (SEDLÁČEK, 

2011). 

 

Nejvyšší hodnotu vykazoval podnik v tomto ukazateli v roce 2009. Znamená to, že na 1 

Kč investovanou vlastníky připadalo 0,48 Kč zisku. V roce 2010 se hodnota opět 
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v důsledku snížení výsledku hospodaření snížila a v roce 2011 dosáhla zvýšení na 2,33 

%. Hodnoty oborového průměru jsou v roce 2010 3,91 % a v roce 2011 3,81 %. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

ROS = EAT / tržby 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb. Udává, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. Pokud je 

v čitateli použit zisk po zdanění a zdaněných úrocích, jedná se o tzv. čistou ziskovou 

marži (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Vzhledem k tomu, že má podnik mnohonásobně vyšší tržby než je jeho zisk, jsou tyto 

hodnoty nízké. Nejvyšší hodnota ukazatele byla v roce 2009. Podnik dokázal za 1 Kč 

tržeb vyprodukovat 0,0033 Kč zisku. 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje schopnost podniku hradit své závazky. Solventnost je definována 

jako připravenost hradit své dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Mezi likviditou 

a solventností existuje vzájemná podmíněnost. Podmínkou solventnosti je, aby podnik 

měl určitou část svých aktiv v takové formě, která je rychle přeměnitelná na peníze. To 

znamená, že podmínkou solventnosti je likvidita (SEDLÁČEK, 2011). 

 

 

Tabulka 5: Hodnoty ukazatelů likvidity společnosti v letech 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 0,93 1,01 1,01 

Pohotová likvidita 0,75 0,84 0,88 

Okamžitá likvidita 0,04 0,04 0,04 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
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Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Podnik 

s nevhodnou strukturou oběžných aktiv (nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, 

nízký stav peněžních prostředků) se může snadno ocitnout v obtížné finanční situaci 

(SEDLÁČEK, 2011). 

 

Hodnoty ukazatel běžné likvidity jsou stabilní a ve všech sledovaných letech se 

pohybují okolo hodnoty 1. Oborový průměr uvádí hodnotu 1,3. Hodnoty jsou tedy 

srovnatelné. 

  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Oproti běžné likviditě, je pohotová likvidita „očištěna“ od nejméně likvidní položku 

oběžných aktiv a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé pohledávky (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Pohotová likvidita se v průběhu sledovaného období postupně zvyšuje. Nepatrné snížení 

hodnot ukazatele oproti běžné likviditě značí, že zásoby nemají příliš velký podíl na 

oběžných aktivech. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita pracuje pouze s nejlikvidnějšími složkami aktiv, což jsou peníze 

v hotovosti, peníze na bankovních účtech a peněžní ekvivalenty (HRDÝ, HOROVÁ, 

2009). 

 

Okamžitá likvidita je ve všech letech rovna hodnotě 0,04. Tato hodnota je velmi nízká, 

podnik nemá dostatek peněžních prostředků na to, aby jimi mohl hradit krátkodobé 

závazky. 

 

Nízké hodnoty všech stupňů likvidity jsou dány především tím, že největší podíl na 

oběžných aktivech mají krátkodobé pohledávky. Ty tvoří ve všech třech letech asi 80 % 

oběžných aktiv. Podnik proto nemá dostatek peněžních prostředků, které by měl od 
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odběratelů obdržet, a v tomto důsledku není plně schopen hradit své stávající závazky, 

kterých má také nadbytek. 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují, jak efektivně hospodaří podnik se svými aktivy. Má-li 

podnik aktiv více, než je účelné, vnikají mu zbytečně náklady a tím i nízký zisk. Má-li 

jich nedostatek, pak se musí vzdát potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí 

a přichází o výnosy, které by mohl získat. Ukazatele aktivity se vyjadřují ve dvou 

formách, buď jako ukazatele počtu obrátek, nebo ukazatele doby obratu (SEDLÁČEK, 

2011). 

 

Tabulka 6: Hodnoty ukazatelů aktivity společnosti v letech 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 2,82 2,67 2,43 

Obrat zásob 20,04 22,79 26,92 

Doba obratu zásob 17,96 15,79 13,37 

Obrat pohledávek 5,06 4,91 4,13 

Doba obratu pohledávek 71,18 73,35 87,23 

Doba obratu závazků 64,80 69,15 76,10 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval (rok). Pokud je hodnota 

využívání aktiv nižší než zjištěný oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo 

odprodána některá aktiva (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv v tabulce informuje, že např. v roce 2011 se aktiva 

podniku 2,43krát za rok obrátila v tržby. Hodnoty oborového průměru v roce 2011 

nedosahují ani hodnoty 1. 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob = tržby / průměrné zásoby 
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Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku až po opětný nákup zásob. Nižší hodnota ukazatele v porovnání s odvětvovým 

průměrem představuje nebezpečí pro platební schopnost podniku, jelikož podnik má 

přebytečné zásoby, které nenesou žádný nebo jen nízký výnos (HRDÝ, HOROVÁ, 

2009). 

 

Obrat zásob dosahuje v prvních letech menších hodnot než v letech dalších. Je to dáno 

tím, že má společnost vzhledem ke svým tržbám malé zásoby, které se naopak od těchto 

tržeb snižují. Jelikož je společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o. dopravní 

podnik, zásoby společnosti tvoří nejvíce materiál sloužící k opravám a tržby společnosti 

tvoří především tržby z vlastních výrobků a služeb. 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = průměrné zásoby / denní tržby 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby 

jejich spotřeby (v případě surovin a materiálu) nebo do doby jejich prodeje (u zásob 

vlastní výroby). U zásob výrobků a zboží je ukazatel také indikátorem likvidity, protože 

udává počet dnů, za něž se zásoba přemění v hotovost nebo pohledávku (SEDLÁČEK, 

2011). 

 

U ukazatele doby obratu zásob lze pozorovat, že za sledované období byla nejdelší doba 

od nákupu po opětovný nákup 18 dní a v následujících letech se počet dní stále snižuje. 

Lze tedy říci, že hodnoty jsou příznivé a podnik neváže majetek v zásobách. 

 

Obrat pohledávek 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

Ukazatel obratu pohledávek je vyjádřen jako poměr tržeb a průměrného stavu 

pohledávek. Ukazatel měří počet obrátek pohledávek během daného období. Čím 

rychlejší je obrat pohledávek (větší hodnota ukazatele), tím rychleji podnik zinkasuje 

své pohledávky (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 
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Obrat pohledávek má největší hodnotu v roce 2009. Hodnoty určují, jak se pohledávky 

rychle přemění v peněžní prostředky. Jelikož má podnik stále více neuhrazených 

pohledávek, které tvoří většinu oběžných aktiv, jsou tedy tyto hodnoty stále nižší. 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / denní tržby 

Doba obratu pohledávek znázorňuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek. Udává, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 

(HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Z ukazatele doby obratu pohledávek v tabulce je patrné, že podnik čeká na splacení 

svých pohledávek delší dobu, než jaké jsou doby jejich splatnosti. Hodnoty ukazatele se 

stále zvyšují, majetek podniku je tedy zbytečně vázán ve formě pohledávek a podnik 

nemůže disponovat s těmito penězi. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků = závazky z obchodních vztahů / denní tržby 

Ukazatel doby obratu závazků udává, jak dlouho podnik odkládá platby svým 

dodavatelům (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Na vysoké hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek navazuje i ukazatel doby obratu 

závazků, jehož hodnoty se také postupně zvyšují. Protože podnik nedostává včas peníze 

od svých odběratelů, nemůže tedy ani on sám splácet svoje závazky. 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční stability podniku, jejíž podmínkou 

je rovnováha finanční a majetkové struktury podniku. Udávají vztah mezi cizími 

a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá 

k financování cizí zdroje – zadluženost (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 
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Tabulka 7: Hodnoty ukazatele zadluženosti společnosti v letech 2009 – 2011 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 

Celková zadluženost (v %) 79,82 83,08 85,19 

Úrokové krytí 1,99 1,69 1,16 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele celkové zadlužeností, tím vyšší je 

zadluženost podniku a tím vyšší je i riziko věřitelů. Je nutné ho posuzovat v souvislosti 

s celkovou výnosností z celkového vloženého kapitálu a také v souvislosti se strukturou 

cizího kapitálu. Doporučuje se udržovat tento ukazatel pod úrovní 50 % při 

respektování doporučovaných oborových standardů (HRDÝ, HOROVÁ, 2009). 

 

Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti ročně rostou v průměru o 3 %. V roce 2010 je 

zvýšení způsobeno výrazným nárůstem dlouhodobých závazků. V roce 2011 se 

dlouhodobé závazky opět zvyšovaly společně s krátkodobými závazky. Z ukazatele lze 

tedy rozpoznat, že společnost využívá vlastní zdroje jen asi z 20 %. 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk před zdaněním a úroky placené 

úroky. Pokud je hodnota rovna 1, znamená to, že  na zaplacení úroků je třeba celého 

zisku před zdaněním a úroky (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Hodnoty úrokového krytí jsou velmi nízké a stále se snižují. V roce 2010 je to dáno 

především nízkým výsledkem hospodaření před zdaněním a úroky, ale i nárůstem 

nákladových úroků oproti roku 2009.  V roce 2011 se sice výsledek hospodaření zvýšil, 

ale zvýšily se i nákladové úroky, což způsobilo další snížení hodnoty tohoto ukazatele. 

Ukazatel v roce 2011 vypovídá o tom, že společnost využije většinu svého zisku před 

zdaněním a úroky na splacení nákladových úroků. 
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3.4 Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti 

Z analýzy poměrových ukazatelů lze konstatovat, že společnost má největší obtíže 

s tím, že nemá dostatek vlastních zdrojů a k financování svého majetku využívá 

v průměru z 80 % cizí zdroje. Dalším nepříznivým jevem je doba obratu pohledávek a 

závazků. Tyto hodnoty jsou ve všech sledovaných letech příliš vysoké. Společnost má 

velké množství pohledávek po splatnosti, což způsobuje, že nemá dostatek finančních 

prostředků pro úhradu svých závazků. To se odráží i na výsledcích ukazatelů likvidity, 

jejichž hodnoty jsou pod hodnotami oborového průměru. Podnik tedy není dostatečně 

likvidní ani solventní. 

 

Návrhem na zlepšení finanční situace společnosti Bítešská dopravní společnost, s. r. o. 

by mohlo být například využití faktoringu. Což je odprodej pohledávek ve splatnosti 

faktoringové společnosti. Tím by Bítešská dopravní společnost, s. r. o. snížila množství 

pohledávek a získala finanční prostředky, které by využila například k uhrazení svých 

závazků. Zlepšila by se likvidita společnosti a tím také atraktivnost společnosti vůči 

dodavatelům. Dalším návrhem by mohl být pronájem nevyužitého majetku, čímž by se 

zvýšil zisk společnosti. 
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4 NÁVRHY FINANCOVÁNÍ UŽITKOVÉHO VOZU 

Společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o. má jako jednu z hlavních činností 

opravy silničních vozidel. Proto se rozhodla pro koupi užitkového vozu. Automobil by 

byl využíván především při naléhavých výjezdech k opravám těchto vozů mimo sídlo 

společnosti. V bakalářské práci budu tedy porovnávat nabídky úvěrů a leasingů pro 

financování tohoto vozu a následně se budu snažit vybrat nejvhodnější nabídku 

i v porovnání s financováním z vlastních finančních prostředků. 

4.1 Popis financovaného vozu 

Společnost se rozhodla pro koupi automobilu značky Volkswagen Caddy 1.6 TDI 

75 kW. 

 

Technické parametry vozu: 

Výkon:  75 kW 

Palivo:  nafta 

Objem:  1 593 cm3 

Nejvyšší rychlost:  164 km/h 

Průměrná spotřeba:  8,3 l/100 km 

Emise CO2:  198 g/km 

Emisní předpis:  EU4 

 

Cena vozu bez DPH:  403 397 Kč 

Cena vozu s DPH:  488 110 Kč 
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4.2 Financování prostřednictvím úvěru 

Velmi častým způsobem financování dlouhodobého majetku je prostřednictvím úvěru. 

V bakalářské práci jsou zpracovány návrhy úvěrů od oslovených společností GE Money 

Bank, a.s., GE Money Auto, s. r. o. a ŠkoFIN, s. r. o. 

Pro všechny společnosti jsou stanoveny tyto základní skutečnosti: 

- částka úvěru: 489 000 Kč (cena vozu je 488 110 Kč, pro účely úvěru je částka 

zaokrouhlena), 

- počet splátek: 60 měsíců. 

 

GE Money Bank, a. s. 

Tato společnost byla vybrána především z důvodu, že má podnik u této banky zřízený 

běžný účet. GE Money Bank nabízí nezajištěný neúčelový bankovní úvěr Expres 

Business, který poskytuje až na 7 let a úvěr může být kdykoliv splacen nebo na něj 

může být vložena mimořádná splátka. Pojištění nabízí jen pro fyzické osoby 

podnikatele. 

 

Nabídka úvěru: 

Typ úvěru: neúčelový Expres Business 

Výše úvěru: 489 000 Kč 

Poplatek za vedení účtu: 300 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Přímá platba: 0 % 

Úroková sazba (p.a.): 9,40 % 

Výše měsíční splátky: 10 546,03 Kč 

 

GE Money Auto, s. r. o. 

GE Money Auto je jednou z největších leasingových společností poskytujících v České 

republice finanční leasing a úvěry na osobní a užitkové vozy. Podmínkou sjednání 
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úvěru autoCREDIT je povinné ručení a havarijní pojištění vozu.2 Společnost byla 

oslovena z toho důvodu, že je sesterskou společností GE Money Bank, a. s. 

 

Nabídka úvěru: 

Typ úvěru: účelový autoCREDIT 

Výše úvěru: 489 000 Kč 

Poplatek za vedení účtu: 300 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Přímá platba: 10 % 

Úroková sazba (p.a.): 7,9 % 

Výše měsíční splátky: 10 026 Kč 

 

ŠkoFIN, s. r. o. 

Portfolio finančních služeb společnosti ŠkoFIN, s .r. o. zahrnuje úvěr na auto, leasing 

automobilů, operativní leasing, pojištění vozidla a doplňková pojištění pro značky 

automobilů z koncernu Volkswagen, ale v současnosti i pro nekoncertované vozy.3 

Důvodem zvolení této společnosti byla právě specializace na výše zvolené značky vozů. 

 

Nabídka úvěru: 

Typ úvěru: účelový spotřebitelský 

Výše úvěru: 489 000 Kč 

Poplatek za vedení účtu: 0 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Přímá platba: 10 % 

Úroková sazba (p.a.): 11 % 

Výše měsíční splátky: 10 478,50 Kč 

 

                                                 
2 O společnosti GE Money. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: https://www.gemoney.cz/o-nas/ge-

money 
3 O společnosti. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: https://www.skofin.cz/o-skofinu/o-spolecnosti/ 
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Tabulka 8: Srovnání nabídek úvěrů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

GE Money 
Bank, a. s. 

GE Money Auto, 
s. r. o. 

ŠkoFIN, s. r. o. 

Výše úvěru 489 000,00 Kč 489 000,00 Kč 489 000,00 Kč 
Splátka předem (%) 0,00% 10,00% 10,00% 
Splátka předem (Kč) 0,00 Kč 48 900,00 Kč 48 900,00 Kč 
Počet měsíčních splátek 60 60 60 
Úroková sazba (p.a) 9,40% 7,90% 11,00% 
Poplatek za vedení účtu 300,00 Kč 300,00 Kč 0,00 Kč 

Výše měsíční splátky 10 546,03 Kč 10 026,00 Kč 10 478,50 Kč 

Celkové výdaje 632 761,80 Kč 668 460,00 Kč 677 610,00 Kč 

 

Výše uvedená tabulka vypovídá o tom, že společnost GE Money Bank, a. s. nabízí 

nejvýhodnější úvěr, kde klient ve výsledku zaplatí nejméně. Tento typ úvěru ale 

neobsahuje i pojištění vozu (havarijní pojištění a povinné ručení), takže klient si musí 

toto pojištění zřídit sám. Za povinné ručení a havarijní pojištění s 5 % spoluúčastí 

zaplatí klient u České pojišťovny, a. s. za 60 měsíců celkem 67 260 Kč. To tedy 

znamená, že úvěr u GE Money Bank, a. s. vyjde klienta na celkových 700 021,80 Kč. 

Nejvýhodnější nabídkou se zde stává účelový úvěr u společnosti GE Money 

Auto, s. r. o., s celkovými výdaji na pořízení vozu v částce 668 460 Kč a měsíční 

splátkou 10 026 Kč, která je ze všech nabízených úvěrů nejnižší. 

4.3 Financování prostřednictvím finančního leasingu 

Finanční leasing je nejpoužívanějším prostředkem Bítešské dopravní společnosti, s. r. o. 

pro financování dopravních prostředků. V následující kapitole navrhnu leasingové 

nabídky od oslovených společností Unileasing, a. s., UniCredit Leasing CZ, a. s. 

a ŠkoFIN, s. r. o.  Předmětem financování je Volkswagen Caddy 1.6 TDI, pořizovací 

cena vč. DPH 488 110 Kč, počet měsíců splácení je 60. 

 

Unileasing, a. s. 
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Unileasing, a. s. je univerzální leasingová společnost působící v oblasti leasingu 

movitých věcí. Specializuje se jak na finanční leasing, tak na operativní leasing, 

splátkový prodej, úvěrové financování nákupu movitých věcí a také na odkup 

pohledávek.4 Společnost byla vybrána především kvůli ochotě poskytnout tuto nabídku 

a skvělé komunikaci. 

 

Nabídka leasingu: 

Pořizovací cena: 488 110 Kč 

Jednorázová splátka předem: 97 622 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Měsíční splátka s DPH: 7 582 Kč 

Pojištění s DPH: 1 704 Kč 

Kupní cena s DPH: 1 210 Kč 

 

UniCredit Leasing, CZ, a. s. 

Společnost UniCredit Leasing CZ, a. s. je univerzální společností nebankovního 

financování a patří do bankovní skupiny Uni Credit.5 

 

Nabídka leasingu: 

Pořizovací cena: 488 110 Kč 

Jednorázová splátka předem: 48 811 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Měsíční splátka s DPH: 8 644 Kč 

Pojištění s DPH: 1 491 Kč 

Kupní cena s DPH: 1 210 Kč 

 

ŠkoFIN, s. r. o. 

                                                 
4 O společnosti. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://unileasing.cz/o-spolecnosti/profil-

spolecnosti 
5 O nás. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://www.unicreditleasing.cz/o-nas 
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Informace o společnosti byly zmíněny na straně 40. 

 

Nabídka leasingu: 

Pořizovací cena: 488 110 Kč 

Jednorázová splátka předem: 97 622 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč 

Počet měsíčních splátek: 60 

Měsíční splátka s DPH: 7 127,07 Kč 

Pojištění s DPH: 908 Kč 

Kupní cena s DPH: 97 622 Kč 

 

Tabulka 9: Srovnání nabídek leasingů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Unileasing, a. s. 

UniCredit 
Leasing, CZ, a. 

s. 
ŠkoFIN, s. r. o. 

Pořizovací cena 488 110,00 Kč 488 110,00 Kč 488 110,00 Kč 
Splátka předem (%) 20,00% 10,00% 20,00% 
Splátka předem (Kč) 97 622,00 Kč 48 811,00 Kč 97 622,00 Kč 
Počet měsíčních splátek 60 60 60 
Měsíční splátka s DPH 7 582,00 Kč 8 644,00 Kč 7 127,07 Kč 
Měsíční splátka pojištění 
s DPH 

1 704,00 Kč 1 491,00 Kč 908,00 Kč 

Měsíční splátka celkem 9 286,00 Kč 10 135,00 Kč 8 035,07 Kč 
Kupní cena vč. DPH 1 210,00 Kč 1 210,00 Kč 97 622,00 Kč 

Celkové výdaje 655 992,00 Kč 658 121,00 Kč 677 348,20 Kč 

Leasingový koeficient 1,34 1,34 1,39 
 

Společnost Unileasing, a. s. jako jediná nenabídla nižší akontaci než 20 %. Všechny 

společnosti umožnili splácet 60 měsíců a ke smlouvě nabídly pojištění vozu (havarijní 

pojištění a povinné ručení). U společnosti ŠkoFIN, s. r. o. byla místo akontace 10 % 

vybrána akontace 20 %, protože by celkové výdaje na pořízení vozu vzrostli o dalších 

20 000 Kč. Kupní cena po ukončení splácení je ve dvou případech 1 210 Kč, jen u 

ŠkoFINu je mnohonásobně vyšší a to 97 622 Kč. Výhodnou nabídkou se v tomto 

případě stává nabídka od společnosti Unileasing, a. s., kde klient zaplatí celkovou 

částku 655 992 Kč a měsíčně zaplatí 9 286 Kč. Nabídka od UniCredit Leasing, a. s. je 
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ale výhodnější v tom, že klient může jako první splátku zaplatit 10 % a celkové výdaje 

jsou jen o 2 129 Kč vyšší než u Unileasing, a. s. Měsíční splátka je srovnatelná. 

Leasingový koeficient, který určuje o kolik je leasingová cena vyšší než cena 

pořizovací, je u obou nabídek roven 1,34. Koeficient se vypočítá vydělením celkových 

výdajů pořizovací cenou vozu. 

4.4 Shrnutí nabídek a návrh řešení 

V případě pořízení užitkového vozu prostřednictvím úvěru dochází ke zvýšení cizích 

zdrojů, což pro Bítešskou dopravní společnost, s. r. o. není vhodné, protože cizí zdroje 

tvoří většinu jejího kapitálu. Výhodou tohoto financování je, že se financovaný vůz 

stává ihned po koupi majetkem společnosti. Společnost tedy provádí daňové odpisy 

a může si jednorázově odečíst celé DPH z kupní ceny na počátku splácení. Jako 

nejvýhodnější nabídka úvěru je v tomto případě zvolena nabídka účelového úvěru od 

GE Money Auto, s. r. o. Společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o. má sice 

povinnost uhradit první mimořádnou splátku, která činí 10 % z pořizovací ceny včetně 

DPH, ale celkový výdaj na pořízení vozu včetně pojištění činí 668 460 Kč, což je 

nejnižší nabídka od uvedených společností. Měsíční splátka je také ze všech nabídek 

nejnižší. 

 

Při financování vozu finančním leasingem musí být většinou vynaložena mimořádná 

splátka na počátku splácení a dále se hradí pravidelné splátky po dobu 60-ti měsíců. 

Leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem, spolu s pojistným 

a odkupní cenou. V případě finančního leasingu se vůz stává majetkem společnosti až 

při splacení všech splátek a následnou úhradou zůstatkové kupní ceny. Po celou dobu 

splácení tedy předmět financování ani leasingové závazky nejsou předmětem rozvahy. 

Z výše uvedených nabídek financování prostřednictvím finančního leasingu je 

nejvýhodnější nabídka od společnosti Unileasing, a. s. a od společnosti UniCredit 

Leasing, CZ, a. s. Jako výhodnější by byla doporučena nabídka od UniCredit leasing, 

CZ, a. s., protože výše akontace je jen 10 % a celkové výdaje jsou si bez 2 129 Kč 

rovny. 
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Při pořízení vozu z vlastních peněžních prostředků musí společnost jednorázově 

vynaložit kupní cenu vozu. Daňově uznatelnými náklady jsou pak odpisy a pojistné. 

I v tomto případě si může společnost odečíst celé DPH z kupní ceny vozu. Při koupi 

užitkového vozu VW Caddy musí společnost jednorázově uhradit celou pořizovací 

cenu, která činí 488 110 Kč včetně DPH. Kromě této částky musí také uhradit havarijní 

pojištění a povinné ručení, které by u České pojišťovny, a. s. vyšlo celkem za 60 měsíců 

na 67 260 Kč. Celkové výdaje za pořízení vozu by tedy činily 555 370 Kč. 

 

Kdyby společnost Bítešská dopravní společnost, s. r. o. měla dostatek vlastních zdrojů, 

bylo by jí doporučeno financovat pořízení vozu z vlastních peněžních prostředků. 

Společnosti by se nezvyšovaly cizí zdroje a nemusela by vynaložit další náklady na 

pořízení ve formě úroků z úvěru nebo leasingu. Čímž by se hodnoty úrokového krytí 

nadále snižovaly a zisk před zdaněním a úroky společnosti by nestačil na jejich 

splacení. Jelikož ale podnik tyto volné peněžní prostředky nemá, byla by mu nabídnuta 

možnost financování prostřednictvím finančního leasingu od společnosti UniCredit 

Leasing, CZ, a. s. Společnost by na pořízení vozu měla nižší výdaje než při pořízení 

prostřednictvím úvěru, a celkové zadlužení se neobjeví v rozvaze jako navýšení cizích 

zdrojů podniku. Splátky leasingu a pojištění jsou daňově uznatelné a po ukončení 

splácení dojde k převodu vozu do vlastnictví společnosti. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nejvhodnější variantu financování, kterou může 

podnik použít pro financování pořízení užitkového vozu značky Volkswagen Caddy, 

jehož účelem by bylo zefektivnění poskytovaných služeb. Důležitou podmínkou při 

rozhodování o koupi majetku, je zvolit takový způsob financování, který nepřivede 

podnik do špatné finanční situace. 

 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska dlouhodobého 

majetku. Vysvětluje zde pojmy dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý finanční majetek a oceňování dlouhodobého majetku. Dále jsou 

v první částí bakalářské práce uvedeny externí a interní zdroje financování spolu 

s uvedením výhod a nevýhod pořízení majetku prostřednictvím leasingu, úvěru 

a z vlastních finančních prostředků. 

 

Druhá (praktická) část bakalářské práce se zabývá analýzou společnosti Bítešská 

dopravní společnost, s. r. o. Nejdříve je uvedena charakteristika společnosti a její 

předmět podnikání a dále je provedena stručná analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

za rok 2009 – 2011. Další kapitola praktické části bakalářské práce prezentuje výsledky 

analýzy poměrových ukazatelů, která byla provedena pomocí ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. Z výsledků těchto ukazatelů se jako zásadní jeví to, že 

společnost k financování svého majetku využívá především cizí zdroje, což už značí 

hodnoty ukazatele celkové zadluženosti, které dosahují ve všech třech letech 80 %. 

Dalším problémem je nízká likvidita společnosti ve všech třech stupních. Společnost 

kvůli velice velkému množství neuhrazených pohledávek, které v roce 2011 činí 70 mil. 

Kč nemá volné finanční prostředky na hrazení svých vlastních závazků. Dalším bodem 

praktické části je také srovnání nabídek úvěrů a leasingů od oslovených finančních 

institucí. Zde lze snadno mezi těmito nabídkami porovnat, kolik bude ve výsledku 

Bítešskou dopravní společnost, s. r. o. stát pořízení užitkového vozu Volkswagen 

Caddy. Z úvěrů byla jako nejlepší vyhodnocena nabídka od společnosti GE Money 

Auto, s. r. o., která nabízí účelový úvěr na auto s 10 % akontací, měsíční splátkou 
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10 026 Kč a celkovou splacenou částkou 668 460 Kč. Z nabídek leasingů byla vybrána 

nabídka od společnosti UniCredit Leasing, CZ, a. s., která také nabízí 10 % akontaci, 

měsíční splátku 10 135 Kč a celková částka splatná klientem by činila 658 121 Kč. 

 

Jako nejvhodnější varianta financování by tedy byl společnosti navrhnut finanční 

leasing. Měsíčně bude společnost provádět pravidelné splátky, které jsou daňově 

uznatelným nákladem a celkové zadlužení se neprojeví jako navýšení cizích zdrojů. 
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