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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. 

Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování 

dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním stavu společnosti 

a o různých variantách, jakými lze financovat pořízení majetku. Srovnává nabídky 

úvěrů a leasingů, které jsou právě dostupné na trhu. Závěrem je uvedeno doporučení 

vhodného řešení. 

 

Abstract 

 

This bachelor´s thesis is focused on financing of non - current assets. The theoretical 

part is focused on the definition of the terms of the financing of long term property. 

The practical part informs about the financial state of a company and about various 

variants to finance a property. It compares loans and leasings available on market. 

At the end of the work, most suitable solution for the company is recommended. 
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ÚVOD   

Majetek podniku je nedílnou součástí hospodářských prostředků, kterými podnik 

disponuje a využívá pro svou ekonomickou činnost. V okamžiku, kdy se společnost 

rozhodne pořídit dlouhodobý majetek, stojí před důležitým rozhodnutím. Při svém 

rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku je investor ovlivněn více faktory.  

Důležitým aspektem při koupi dlouhodobého majetku je finanční situace podniku, proto 

podnik musí dobře zvážit svoji finanční situaci a rozhodnout, která varianta bude 

pro podnik optimální. 

 

Financování pořizování dlouhodobého majetku může být z interních či externích zdrojů. 

Mezi externí zdroje financování řadíme: vklady vlastníků, financování z darů a dotací, 

dluhové financování. Nejpoužívanější externí zdroje jsou úvěry a leasingy. V současné 

době existuje mnoho finančních institucí a leasingových firem, které mezi sebou soupeří 

různými nabídkami, proto je velmi důležité věnovat více času při nalezení správné 

instituce.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a zhodnotit nejefektivnější způsob pořízení 

dlouhodobého majetku. Tato práce by měla sloužit jako informační zdroj 

shromažďující informace o možných variantech financování majetku. Výsledky práce 

by měly být prospěšné společnosti, které mohou shromážděné poznatky pomoci 

v úspoře finančních prostředku. 

 

Teoretická část je zaměřena na vymezení dlouhodobého majetku, jeho dělení, 

na druhy financování dlouhodobého hmotného majetku. Pomocí úvěru, finančního 

leasingu a vlastních zdrojů můžeme majetek pořídit. Vybrané druhy financování jsou 

podrobněji popsány a srovnány z hlediska jejich výhod a nevýhod v poslední části 

teoretické práce. 

 

Praktická část se zabývá porovnáním jednotlivých variant pořízení dlouhodobého 

majetku ve společnosti Labara, s.r.o. Analyzuji společnost z pohledu poměrových 

ukazatelů. Potom je zhodnoceno finanční zdraví podniku, z důvodu zvolení 

nejvhodnější varianty financování. Konkrétním aktivem, které je potřeba financovat, je 

CNC stroj. Následně se zabývám konkrétními nabídkami od bankovních institucí 

a leasingových společností. V závěrečné části bakalářské práce bude zvolena 

nejefektivnější varianta pořízení majetku. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku 

1.1.1 Vymezení majetku podniku 

Každý podnik potřebuje k plnění své hospodářské činnosti určité prostředky – majetek. 

Majetek členíme na dvě základní skupiny, na dlouhodobý a oběžný. Podstatným 

rysem dlouhodobého majetku je rozšiřování ekonomické činnosti společnosti, 

proto je důležité zhodnotit způsob financování. 

 

Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv společnosti. 

Dlouhodobým majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, u něhož se předpokládá, 

že bude mít v účetní jednotce dobu použitelnosti více než 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Slouží k dlouhodobému užívání, není tedy určen k prodeji (k získávání dodatečných 

peněžních prostředků). Nespotřebovává se najednou, ale opotřebovává se postupně 

během své živostnosti. Z toho vyplývá i skutečnost, že do nákladů nelze promítnout 

samotné pořízení dlouhodobého majetku, ale každoročně pouze určitou část jeho ceny 

ve formě odpisů (Kovanicová, 2012; Bulla, Brychta a kol., 2012; Linhart, 2003).   

 

Dlouhodobý majetek se zobrazuje na straně aktiv ve finančních výkazech rozvahy. 

Položky snižující pořizovací hodnotu dlouhodobého majetku odpisovaného jsou 

oprávky. Oprávky snižují hodnotu majetku během jeho životnosti. Rozdílem ceny, 

za kterou byl dl. majetek pořízen a oprávkami, získáváme zůstatkovou cenu, která 

bývá také nazývána účetní hodnotou dlouhodobého majetku. Oprávky představují 

kumulovaný souhrn odpisů za jednotlivé roky používání dlouhodobého majetku. 

Odpisy nejsou rozvahovou položkou, ale položkou výsledovky. Představují náklady 

každého jednotlivého účetního období a ovlivňují (snižují) hospodářský výsledek 

(Bulla, Brychta a kol., 2012). 

 

Dlouhodobý majetek zahrnuje: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 
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 dlouhodobý finanční majetek (Bulla, Brychta a kol., 2012). 

1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Z účetního hlediska se dlouhodobý hmotný majetek člení na: 

 DHM odpisovaný- odpisovaný  DHM patři k druhově velmi bohaté, rozmanité 

skupině majetku v účetních jednotkách (např. stavby, samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí) (Bulla, Brychta a kol., 2012). 

 DHM neodepisovaný – všechen DHM nemá charakter majetku, u něhož je 

ekonomicky racionální vymezovat prostřednictvím odpisů míru opotřebení jako 

výraz technického, morálního opotřebení. Naopak u toho majetku může časem 

docházet k vzrůstu ceny (pozemky, umělecká díla a sbírky) (Skálová, 2013). 

 

Majetek má tři charakteristické rysy: 

a) fyzická podstata, 

b) předpokládaná doba použitelnosti je delší než jeden rok, 

c) dosažení určité výše ocenění, kterou si stanoví sama účetní jednotka 

s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého obrazu 

(Kovanicová, 2012). 

 

Určitá hmotná aktiva, která jsou zahrnuta do dlouhodobého hmotného majetku nemusí 

nutně vyhovovat všem uvedeným kritériím. „Některý hmotný majetek se do této skupiny 

majetku zahrnuje vždy, bez ohledu na výši svého ocenění či na dobu použitelnosti“ 

(Kovanicová, 2012, str. 124). 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., v návaznosti na Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví zařazuje 

do dlouhodobého hmotného majetku především tyto položky: 

 

  Stavby  

Patří sem například stavby vč. budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní 

díla, otvírky lomů, byty a nebytové prostory, technické rekultivace. U tohoto druhu 

majetku se nepřihlíží na výši ocenění a dobu použitelnosti (Vyhláška č. 500/2002 Sb.). 
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Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Představují předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění a samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou 

použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. Hranici 

ocenění samostatných movitých věcí a jejich souborů volí účetní jednotka 

s ohledem na respektování účetních zásad, zejména se zohledněním principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazen majetku.  

 

Pokud tyto movité věci nebo jejich soubory nejsou vykázány v této položce, považují 

se za drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách (Skálová, 2013). 

Porovnáme-li zmíněné účetní vymezení samostatných movitých věcí a jejich souborů 

s daňovým, zjistíme, že zákon o daních z příjmů považuje tento majetek za daňově 

odpisovaný v případě, že vstupní cena převýší částku 40.000 Kč (Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

  

  Pěstitelské celky trvalých porostů 

Řadíme sem ovocné stromy, ovocné keře, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných 

konstrukcí (Skálová, 2013). 

 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny 

Dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok 

a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (Skálová, 2013). 

 

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

„Tento účet slouží pro zachycení takových položek hmotných aktiv, které nelze zařadit 

na výše uvedené účty“ (Skálová, 2013, str. 40).    

 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Jedná se o rozdíl, kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní), vzniklý při nákupu 

nebo vkladu podniku nebo jeho části, který se vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnnou kupní 

cenou a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 

(Skálová, 2013). 
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 Pozemky  

Účtují se zde zejména pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím 

(Skálová, 2013). 

 

Umělecká díla a sbírky 

Tento účet zachycuje výtvarná díla a umělecké předměty, pokud nejsou součástí 

stavebních projektů, bez ohledu na výši ocenění (Skálová, 2013). 

 

Protože je tato práce zaměřená především na financování pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku ve firmě, budu ostatní dl. majetek (nehmotný a finanční) definovat 

pouze zkráceně. 

1.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNHM) se od DHM liší tím, že nemá 

fyzickou podobu. Musí dosahovat určité výše ocenění. Obsahuje zejména zřizovací 

výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill 

s dobou použivatelnosti delší než 1 rok. Dále se do DNHM zařazuje technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku. DNHM se vykazuje na rozvahových účtech 

aktivních, a to v účtové skupině 01 (Kovanicová, 2012). 

1.1.4 Dlouhodobý finanční majetek 

Do dlouhodobého finančního majetku se zařazují zejména podíly v účetních jednotkách, 

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry, pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek a další. DFM je vykazován v rozvahových účtech aktivních, 

a to v účtové skupině 06. Dlouhodobý finanční majetek (dále jen DFM) je podnikem 

nakupován, či půjčován, na dobu delší než 1 rok, a to s cílem dlouhodobě investovat 

(Kovanicová, 2012). 
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1.2 Pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek může být pořízen nákupem bezúplatným nabytím (darováním), 

vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii), lze jej získat nabytím práv (k výsledkům 

duševní práce), popř. i jinak (přeřazením z osobního užívání do podnikání, vkladem 

společníka, směnnou smlouvou apod.). Pořízení majetku musí být evidováno 

v účetnictví na základě účetních dokladů. Účty pro pořízení majetku se nalézají 

v účtové třídě 0, přesněji účet 042. Za okamžik pořízení se považuje okamžik přechodu 

většiny práv a rizik na kupující firmu, což je většinou den dodání (Kovanicová, 2012). 

V případě pořízení dlouhodobého majetku je důležité tento majetek ocenit. 

1.2.1 Oceňování dlouhodobého majetku 

„Pod pojmem oceňování rozumíme v účetnictví přiřazování peněžní hodnoty 

jednotlivým účetním položkám. Ocenění dlouhodobého majetku je důležitým momentem 

pro posouzení finanční situace podniku a pro finanční analýzu“ (Bulla, Brychta a kol., 

2012, str. 48). 

 

V případě pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nákupem 

se oceňuje pořizovací cenou. Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními 

náklady. V případě bezúplatného nabytí či v případě, kdy vlastní náklady na jeho 

vytvoření vlastní činností nelze zjistit, se oceňuje reprodukční pořizovací cenou 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

 

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 

pořízením související. Jsou to zejména následující náklady: 

 náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného DNM a DHM 

o odměny za poradenské služby a zprostředkování, 

o správní poplatky, 

o platby za poskytnuté záruky atd. 

 úroky z úvěru, pomocí něhož je DNM a DHM pořizován – pokud tak účetní 

jednotka rozhodne (v opačném případě nejsou úroky aktivovány, ale účtovány 

přímo do nákladů příslušného období), 
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 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (Vyhláška 

č. 500/2002 Sb.). 

Naopak součástí ocenění DNM a DHM nejsou: 

 opravy a údržba, 

 kursové rozdíly, 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů 

atd. (Vyhláška č. 500/2002 Sb.). 

 

 Pokud je součástí ceny kupovaného dlouhodobého majetku DPH, pak tato daň 

u plátců DPH nevstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (je účtována 

pouze jako zúčtovací vztah), naopak u neplátců DPH se tato daň stává součástí 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku (Bulla, Brychta a kol., 2012). 

 

Vlastní náklady – jde o přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost 

(materiál, mzdy, zakoupené služby) a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě 

nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. Používá se u majetku 

vytvořeného vlastní činností (Vyhláška č. 500/2002 Sb.). 

 

Jestliže účetní jednotka vytváří dlouhodobý majetek vlastní činností, tak při tomto 

způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 

5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, 

lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu. Z tohoto důvodu je nutno tyto 

částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů. Výnosy se zachycují 

na výnosovém účtu Aktivace, neboť vytvořením majetku vlastní činností se zvyšují 

aktiva (Štohl, 2009). 

 

„Reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Touto cenou se oceňuje např. vložený majetek, majetek nabytý 

darováním, nově zjištěný majetek (např. při inventarizaci), příchovky. Používá se spíše 

jen výjimečně“ ((Bulla, Brychta a kol., 2012, str. 50). 
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1.3 Forma financování dlouhodobého majetku 

Každý podnikatelský subjekt by si měl dopředu spočítat všechny možné alternativy, 

kterými lze dlouhodobý majetek financovat. Doporučuje se, aby podnik využíval 

ke krytí majetku své vlastní i cizí zdroje, ale s podmínkou, že vlastní zdroje budou 

převyšovat zdroje cizí (bez ohledu na časovou návaznost). 

1.3.1 Vlastní zdroje financování 

Za vlastní zdroje financování považujeme vlastní kapitál daného podniku. Vlastní 

kapitál představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku pro tvorbu 

jeho kapitálu. Vlastní zdroje podniku lze rozdělit na externí zdroje – zdroje, které 

pochází od subjektů (právnických či fyzických osob) stojících mimo podnik – základní 

kapitál, kapitálové fondy a zdroje interní – zdroje, které se vytváří uvnitř podniku, jeho 

činností – hospodářský výsledek. Vlastní kapitál zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady 

majetku. V rozvaze se vykazuje na straně pasiv (Synek, Kislingerová, 2010). 

 

Každý podnikatelský subjekt bude usilovat o zhodnocení vlastního kapitálu. 

Neboť jeho výše je určitou zárukou pro věřitele podniku, ale také důležitou veličinou 

např. při posuzování žádosti o poskytnutí úvěru. 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál je těžištěm vlastního kapitálu. Základním kapitálem rozumíme souhrn 

všech peněžitých a nepeněžitých vkladů vložených společníky do společnosti (pouze 

v obchodních společnostech). U akciové společnosti a ve společnosti s ručením 

omezeným se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Minimální výši základního kapitálu, podmínky jeho zvýšení či snížení, způsob 

rozdělování zisku a míru ručení vkladatelů upravuje Zákon o obchodních korporacích. 

Dle Zákonu o obchodních korporacích můžeme základní kapitál navýšit především: 

upsáním nových akcií, z kumulovaných výdělků (zisk minulých let). O samotném 

zvýšení kapitálu (účet 411 – Základní kapitál) účtujeme až na základě zápisu o zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku (Strouhal, 2012; Zinecker, 2008). 
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Kapitálové fondy 

Jsou součástí vlastních zdrojů. Jedná se o fondy, které se tvoří z jiných zdrojů 

než je kladný hospodářský výsledek účetní jednotky. Hlavní část těchto fondů tvoří 

emisní ážio, tj. kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií 

a jejich cenou nominální při navyšování nebo upisování základního kapitálu. Kapitálové 

fondy tvoří i bezplatné převzetí majetku, oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a kapitálových účastí a dotace (Synek, 2010). 

 

Fondy ze zisku 

Tyto fondy jsou tvořeny ze zisku po zdanění a jejich tvorba a čerpání je upravena podle 

zákona nebo je předepsána stanovami společnosti. Jsou pojistkou proti 

nepředvídatelným rizikům nejen v podnikání. Použití fondů je široké, nejčastější využití 

zdrojů slouží jako krytí ztrát a překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti 

(Bulla, Brychta a kol., 2012). 

 

Výsledek hospodaření 

Součástí vlastního kapitálu je výsledek hospodaření. Tento výsledek je sledován 

ve dvou položkách: 

 výsledek hospodaření minulých let – představuje kumulovaný výsledek 

minulých let, který může mít podobu nerozděleného zisku nebo neuhrazené 

ztráty. Nerozdělený zisk minulých let zvyšuje vlastní kapitál společnosti. 

Neuhrazená ztráta minulých let naopak vlastní kapitál společnosti snižuje. 

 výsledek hospodaření běžného období (Kovanicová, 2012). 

 

Nerozdělený zisk minulých let – na tento účet může být převedena nerozdělená část 

zisku, pokud k datu účetní závěrky není rozhodnuto o účelu jeho použití. Z tohoto účtu 

lze vyplácet podíly na zisku, odměna, může se použít na tvorbu fondů tvořených 

ze zisku, případně i na úhradu ztráty (Sedláček, 2005). 

 

Neuhrazená ztráta minulých let - v případě, že podnik dosáhl v předchozích letech 

ztrátu, může podle platných právních předpisů a následně rozhodnutí valné hromady 

uhradit tuto ztrátu ze zisku běžného roku. Dosáhne-li ztrátu v běžném období a má 
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nerozdělený zisk minulých let, může tento zisk použit k úhradě ztráty minulých let 

(Sedláček, 2005). 

 

Výsledek hospodaření běžného období – představuje čistý výsledek hospodaření, 

tj. zdaněný zisk nebo ztráta za účetní období. Zisk se rozdělí do příslušných fondů 

nebo může být také použit na zvýšení základního kapitálu nebo na výplatu dividend 

akcionářům (Sedláček, 2005). 

1.3.2 Cizí zdroje financování 

Další důležitým zdrojem financováním je cizí kapitál neboli cizí zdroje. Cizí kapitál 

je dluh (závazek), který musí po určité době splatit. Cenou (náklady) za používání 

cizího kapitálu jsou úroky a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní a jiné 

poplatky, provize atd.). Rozlišujeme, zda se jedná o dlouhodobý či krátkodobý závazek. 

Jakou dlouhodobé jsou na účtech evidovány ty závazky, u nichž doba splatnosti 

při jejich vzniku je delší než jeden rok, ostatní závazky jsou evidovány jako krátkodobé 

(Synek, Kislingerová, 2010). 

 

Do krátkodobého cizího kapitálu řadíme: 

o krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, 

o zálohy přijaté od odběratelů, 

o půjčky, 

o částky dosud nevyplacených mezd a plátů, 

o nezaplacené daně, 

o výdaje příštích období, 

o dlužné dividendy aj. (Kovanicová, 2012).  

 

Do dlouhodobého cizího kapitálů můžeme zařadit: 

o dlouhodobé bankovní úvěry, 

o vydané (emitované) podnikové dluhopisy, 

o leasingové dluhy,  

o dlouhodobé zálohy a jiné dlouhodobé závazky (Kovanicová, 2012). 
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Bankovní úvěry 

„Úvěr (dluh, půjčka) je důležitý finanční instrument. Úvěrem rozumíme poskytnutí 

peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok“ (Radová, Dvořák, Málek, 

2009, str. 127).  

 

„Podle doby splatnosti je možno rozdělit úvěry na: 

o krátkodobé, kdy doba splatnosti nepřesahuje 1 rok, 

o střednědobé, kdy doba splatnosti je od jednoho do čtyř let, 

o dlouhodobé, kdy doba splatnosti je delší než čtyři roky“ (Radová, Dvořák, 

Málek, 2009, str. 127). 

 

Hlavní způsoby umořování (splácení) úvěru lze shrnout následujícím způsobem: 

 

 Úvěr je splatný najednou včetně úroků za určitou dobu.  Tato metoda 

se obvykle užívá pouze při krátké doby splatnosti. 

 Úvěr je sjednán na dobu neurčitou. Musí být splacen najednou po výpovědi 

při zachování výpovědní lhůty. Úroky se platí ve lhůtách jejich splatnosti. 

 Splácení úvěru se provádí hned od začátku pravidelnými platbami. Rozlišujeme 

je podle charakteru plateb: 

o platby mohou být stále stejné (část platby jde na úmor úvěru a část 

na zaplacení úroku) – konstantní anuita, 

o jejich výše není stejná (jedná se o stejnou částku, která snižuje úvěr) – 

konstantní úmor, 

o výše plateb ani úmorů není konstantní, většinou roste s dobou 

splatnosti (výhodné z hlediska rychlejšího umořování) – rostoucí anuita 

(Radová, Dvořák, Málek, 2009). 

 

Umořovací plán (neboli splátkový kalendář) – podává přehled splátek úvěru včetně 

úroků z hlediska jejich časového rozložení (Radová, Dvořák, Málek, 2009). 

Splátkový kalendář především slouží: 

 k výpočtu a přehledu o výši jednotlivých plateb (úmor, rok, anuita) v průběhu 

splácení úvěru, 
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 k odlišení úmoru a úroku za účelem správného zaúčtování (úroky zahrnujeme 

do nákladů a úmory se platí ze zisku) 

 ke zjištění stavu dosud nesplaceného úvěru z hlediska výpočtu úrokové platby, 

např. při prodlení ve splácení (Radová, Dvořák, Málek, 2009). 

 

„Dále splátkový kalendář obsahuje pro každé období, pro které se sestavuje 

a v němž je úvěr splácen: 

o výši anuity (splátek), 

o výši úroku z úvěru, 

o výši úmoru (částky, o kterou je v každém období snížen úvěr), 

o zůstatek úvěru (po odečtení úmoru)“ (Radová, Dvořák, Málek, str. 128). 

 

V úvěrových bankovních produktech najdeme řadu úvěrů a půjček
1
. Dále bych se chtěla 

zabývat a podrobněji definovat úvěry, kterými lze financovat pořízení hmotného 

majetku. 

 

Revolvingový úvěr 

„Revolvingový úvěr je takový úvěr, který má na dané období sjednaný finanční limit 

a klient může při jeho splácení opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu. Slovo 

revolving přímo znamená „obnovující se“ (do původního stavu)“ (Bitomská, 2012, 

str. 20). 

 

Lombardní úvěr 

„Lombardní úvěr je úvěr zajišťovaný zástavou movité věci nebo práva (ruční zástavou). 

Úvěr zní na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti. Podstatná odlišnost pravého 

lombardního úvěru spočívá v tom, že je poskytován na pevnou částku po celou dobu 

sjednané lhůty splatnosti a částka úvěru je úročena úrokovou sazbou nezávisle na jejím 

využití dlužníkem. Nepotřebuje-li dlužník peněžní půjčku ve stejné výši celou dobu jejího 

trvání a chce-li v rámci lombardního úvěru snížit jeho náklady, musí využít uvolněnou 

částku úvěru jiným účelným způsobem“ (Polidar, 1999, str. 146).  

 

                                                           
1
 Termín „půjčka“ bývá někdy označován různý druh spotřebního úvěru, který je poskytován především 

fyzickým osobám. Jedná se o šíře vymezený termín než „úvěr“. 
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Podle druhu zástav lze rozlišovat různé druhy lombardního úvěru. Např. jeden 

z nejrozšířenějších je lombardní úvěr na cenné papíry (Polidar, 1999). 

 

Leasing 

Leasing představuje jednu z variant, jak v podniku financovat hmotný 

či nehmotný majetek. Při leasingu vzniká právní vztah mezi dvěma subjekty – 

pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel se smluvně zavazuje poskytnout předmět 

leasingu za stanovenou úplatu nájemci k užívání po sjednanou dobu a současně 

je určeno, jak bude s předmětem leasingu nakládáno po uplynutí smlouvou určené doby 

trvání leasingu. Vlastníkem předmětu leasingu po celou dobu trvání smlouvy 

je pronajímatel, nájemce má pouze právo tento předmět užívat (Bulla, Brychta 

a kol., 2012). 

 

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu – operativní a finanční. 

 

Finanční leasing  

Jedná se o pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci 

nájemcem. V českých daňových předpisech se můžeme setkat také s pojmem finanční 

pronájem s následnou koupí najaté věci. Tento druh pronájmu je zpravidla 

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

ekonomické životnosti pronajímaného majetku (Valouch, 2012). 

 

Osoba nájemce splácí pravidelně splátky stanovené pronajímatelem, ve kterých 

je zahrnuta poměrná část pořizovací ceny, pojištění a poplatek za finanční služby 

leasingové společnosti. Obvykle jsou smluvně přeneseny na nájemce veškeré povinnosti 

spojené s údržbou a opravami. Předmět leasingu je po celou dobu trvání nájemní 

smlouvy ve vlastnictví pronajímatele, tedy leasingové společnosti (Valouch, 2012). 

 

Operativní leasing  

Operativním leasingem se obecně rozumí všechny ostatní leasingy, které nejsou 

finančním leasingem. Jedná se zejména o takový leasing, kdy po skončení doby 

pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli. Doba pronájmu je kratší 
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než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku.  U této formy leasingu je také 

častější, že náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého 

majetku hradí pronajímatel (tato povinnost může být smluvně přenesena na nájemce) 

(Valouch, 2012). 

 

Cena leasingu 

Cena za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných 

splátkách (měsíčních, čtvrtletních, případně ročních). Leasingová cena obsahuje jednak 

postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele 

(leasingová společnost) a ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým 

majetek (jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost vzala 

na pořízení majetku, který je předmětem smlouvy, případně poplatky bance za vedení 

úvěrových účtů, a jiné správní náklady spojené s leasingem) (Valouch, 2012). 

 

Celková výše leasingové ceny je dána součtem jednotlivých leasingových splátek. 

V leasingových smlouvách se často potýkáme s tzv. leasingovým koeficientem. 

Leasingový koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku 

oproti pořizovací ceně. Výše leasingového koeficientu na první pohled říká, jaký 

násobek pořizovací ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu 

trvání leasingové smlouvy. Výše leasingového koeficientu umožňuje základní 

orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností 

(Valouch, 2012). 

1.4 Výhody a nevýhody vybraných možných alternativ 

Zde se budeme zabývat vybranými alternativy, kterými lze financovat pořízení 

dlouhodobého majetku.  

1.4.1 Pořízení vlastními peněžními prostředky 

Tato varianta přichází v úvahu pouze tehdy, má-li společnost dostatečné množství 

peněžních prostředků. Koupě za hotové prostředky nemusí být automaticky 

nejvýhodnější formou financování, vstupují zde tzv. náklady obětované příležitosti. 
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Tyto náklady jsou často definované jako prospěch, o který je dotyčný subjekt připraven 

tím, že se rozhodne pro jinou možnou alternativu (Škapa, 2008). 

 

Výhody: 

o daný subjekt se nezadlužuje,  

o stává se okamžitým vlastníkem předmětu bez omezení s nakládáním s tímto 

majetkem, 

o má možnost daňového odpisu pořízeného majetku (Valouch, 2012). 

 

Koupě vlastními prostředky má i řadu nevýhod: 

o vysoké jednorázové výdaje vlastních prostředků, 

o vysoké jednorázové výdaje se negativně promítnou do cash flow (ovlivní 

likviditu firmy za dané období) (Valouch, 2012). 

1.4.2 Pořízení majetku formou úvěru 

Při koupi majetku na úvěr má podnik následující výhody: 

o subjekt nepotřebuje větší množství volných finančních prostředků (obstarává 

si je půjčkou prostřednictvím banky nebo jiné úvěrové instituce), 

o v okamžiku nákupu se stává majetkem kupujícího, i když je pořízen za „cizí“ 

peněžní prostředky a kupující má právo tento majetek daňově odepisovat, 

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

daňově uznatelným nákladem (Valouch, 2012). 

 

Nevýhody: 

o zadluženost podniku, 

o vynakládání dalších nákladů na nákup, zejména se jedná o úroky z úvěru 

(Valouch, 2012). 

1.4.3 Pořízení majetku formou leasingu 

Přestože leasingové financování formálně nezvyšuje podíl cizího kapitálu v rozvaze, má 

vliv na skutečnou kapitálovou strukturu. Neuvážené rozšiřování leasingu může ovlivnit 
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finanční riziko a stabilitu podniku, proto rozhodování o finančním leasingu patří 

k důležitým a strategickým finančním rozhodovacím procesům (Valach, 2010). 

 

Výhody financování prostřednictví leasingu jsou: 

 hlavní výhoda tohoto způsobu pořízení je podobná jako v případě úvěru – 

podnik nepotřebuje k datu nákupu velký objem finančních prostředků. Platby 

za leasing jsou rozloženy do delšího časového období, 

 další výhodou je, že nájemné (leasingové splátky) jsou daňově uznatelným 

nákladem a tím snižuje základ zdanění a také výsledek hospodaření, 

 leasingové financování je často považováno za pružnější ve vztahu k úvěru, 

 leasing umožňuje nájemci využití majetku, aniž by u toho podstupoval riziko 

spojené s jeho pořízením (např. riziko zvyšování ceny investice) a riziko 

s jeho vlastněním (Valach, 2010). 

 

Pro správné ekonomické posouzení je nutno zmínit i některé nevýhody leasingu: 

 Hlavní nevýhodou tohoto financování jsou jeho náklady. Pořízení touto 

formou bývá obvykle dražší než pořízení pomocí úvěru či z interních zdrojů, 

 Majetek, který byl zatížený finančním leasingem, se vrací nájemci skoro 

odepsaný, 

 Přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, 

 Nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem, 

 Nutnost povolení od pronajímatele v případě technického zhodnocení a jinými 

úpravami prováděné na majetku, 

 Nebezpečí bankrotu leasingové společnosti (Radová, Dvořák, Málek, 2009). 

 

Rozhodování mezi úvěrem a leasingem 

V případě, že podnik uvažuje o pořízení majetku leasingem nebo úvěrem, měl by zvážit 

některé faktory, jako:   

o daňové aspekty (odpisy, úrokové a daňové úspory, další výhody spojené 

s pořízením majetku), 

o splátky úvěru a úrokové sazby, 

o sazba odpisů a zvolená metoda odepisování majetku v průběhu jeho životnosti, 
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o leasingové splátky (jejich výše), 

o faktor času, který se projevuje stanovenou diskontní sazbou (Valach, 2010).  

1.5 Ukazatelé financí 

„Účetní jednotka by si v případě pořízení nového majetku měla zjistit, v jaké finanční 

situaci se nachází. Jedná se v podstatě o situaci, zda si vůbec může dovolit pořídit 

majetek zamýšleným způsobem. Podnik tedy vychází především z rozvahy, kde aplikuje 

následující pravidla“ (Zrnková, 2012, str. 27). 

1.5.1 Zlatá bilanční (obecná) pravidla 

Pravidla financování jsou obecná doporučení, kterými by se měla společnost řídit 

při financování podniku s cílem dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. 

Jedná se o: 

Zlaté bilanční pravidlo – pracuje s myšlenkou, kdy je potřeba sledovat časový horizont 

trvání majetkových částí s časovým horizontem zdrojů, ze kterých jsou financována. 

Dlouhodobý majetek společnosti je třeba krýt dlouhodobými zdroji (dlouhodobým 

kapitálem, dlouhodobými pasivy) (Bussiness center, © 1998 - 2014). 

 Zlaté pari pravidlo – uvádí, že vlastní kapitál podniku by měl být 

maximálně rovný dlouhodobému majetku. Tato situace platí v případě, 

kdy podnik nepoužívá cizí zdroje dlouhodobého charakteru. Pravidlo 

poukazuje na to, že vlastní zdroje jsou pro podnik „vzácné“ a nesou 

riziko pro podnikatele (Šiman, Petera, 2010). 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – poukazuje, že vlastní kapitál by měl 

být větší než kapitál cizí, jejich minimální poměr by měl být 1:1 (Šiman, 

Petera, 2010). 

 Zlaté poměrové pravidlo – říká, že tempo růstu investic by, v zájmu 

udržení dlouhodobé finanční rovnováhy podniku, nemělo přestihnout 

tempo růstu tržeb (Šiman, Petera, 2010). 
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1.6 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele se počítají z údajů účetních výkazů (např. ukazatel likvidity, 

zadluženosti a další). Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžnější 

používanou technikou finanční analýzy (Mrkvička, 1997). 

1.6.1 Ukazatel rentability 

Jako hlavní měřítko výkonnosti podniku představuje poměr zisku k nějaké základně, 

s jejíž pomocí bylo zisku dosaženo. Ukazatele rentability měří výkonnost podniku. 

Z externích uživatelů jsou velmi důležité pro investory a pro srovnání s konkurencí 

(Mrkvička, 1997). 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

 

    (
    

              
)      

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou kryté. Je-li v čitateli EBIT (VH za běžné účetní 

období + daň z příjmu za běžnou činnost + mimořádnou činnost + nákladové úroky), 

ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv firmy před odpočtem daní a nákladových 

úroků. Protože nebere v úvahu daň, ani úroky je vhodný pro srovnání různě zdaněných 

a zadlužených podniků (Zinecker, 2008). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

     
   

               
      

 

Míra ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti. 

EAT = VH po zdanění (Zinecker, 2008). 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

 

     
   

     
      

 

Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tento ukazatel udává 

podíl čistého zisku na jednu korunu tržeb (Sedláček 2011). 

1.6.2 Ukazatele likvidity 

Pro ukazatele likvidity jsou důležité pojmy likvidita a solventnost. Ukazatele likvidity 

vyjadřují schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, jež je možné použít 

na úhradu závazků. Solventnost je definovaná jako připravenost podniku dostát svým 

závazkům ve chvíli, kdy nastala jejich splatnost. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je 

možno platit (v čitateli), tím, co je nutno zaplatit (ve jmenovateli). Ukazatele likvidity 

jsou nejčastěji rozdělovány na tři stupně (Růčková, 2011; Sedláček, 2011) 

 

1) Běžná likvidita - udává kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Jedná se o ukazatel, který je závislý na struktuře oběžných aktiv. Má-li podnik 

nadměrné zásoby nebo například nedobytné pohledávky, pak se může ocitnout 

v obtížné finanční situaci, neboť tato oběžná aktiva nelze v krátké době 

přetransformovat na peněžní prostředky (Sedláček, 2011). 

 

                
             

                  
 

 

2) Pohotová likvidita – v ukazateli pohotové likvidity je odstraněn vliv nejméně 

likvidní části majetku, tj. zásob. Zásoby jsou odečítány z důvodu, že jsou méně 

likvidní, než ostatní aktiva a jejich prodej bývá obvykle ztrátový. Výrazně nižší 

hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze firmy 

(Sedláček, 2001). 
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3) Okamžitá likvidita měří schopnost společnosti hradit právě splatné dluhy. 

Do čitatele zlomku se v souladu s českou účetní metodikou zahrnují peníze 

a jejich ekvivalenty. 

 

                   
                              

                        
 

1.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku. Měří, v jakém měřítku firma 

používá k financování dluhy. K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů (Sedláček, 

2001).   

Pro svou analýzu jsem si zvolila nejdůležitější ukazatele. 

1) Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Čím větší je podíl vlastního majetku, tím větší je bezpečností polštář proti 

ztrátám věřitelů v případě likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel 

zadluženosti. Vlastníci na druhou stranu hledají větší finanční páku (rentabilita 

vlastního kapitálu může za určitých podmínek příznivě ovlivňovat vyšší podíl 

cizího kapitálu). Jestliže je ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro firmu 

obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aniž by nejprve  zvýšila vlastní kapitál. 

Věřitelé by se zdráhali půjčit firmě další prostředky anebo by požadovali vyšší 

rokovou sazbu (Blaha, Jindřichovská, 1994). 
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2) Úrokové krytí – v čitateli zlomku se používá provozní zisk neboli HV před 

odečtením úroků a daní (EBIT). Vyjadřuje kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky. V případě, že je tento ukazatel roven jedné, pak je na zaplacení úroků 

třeba celého zisku. Doporučené hodnoty jsou <3-6> (Blaha, Jindřichovská, 

1994; Kislingerová, 2008). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

(Zdroj: Labara, © 1997-2014) 

 

Obchodní firma:  Labara s. r. o. 

Sídlo:    Velká Bíteš, Jindřichov č. p. 20 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do OR:  22. února 1999 

Předmět podnikání:  velkoobchod 

    maloobchod se smíšeným zbožím 

    zprostředkování obchodu 

    zprostředkování služeb 

    kovoobráběčství 

    činnost technických poradců v oblasti strojírenství 

Základní kapitál:  140.000,- Kč 

Společníci:   Radomír Holík 

    vklad: 84.000,- Kč; splaceno: 100 %; obchodní podíl: 60% 

    Oskar Műhlhansl 

    vklad: 56.000,- Kč; splaceno: 100 %; obchodní podíl: 40% 

 

Velkoobchod je hlavní a prioritní činností celé organizace. Jedná se především o nákup 

a prodej izolačních materiálů pro elektrotechnický průmysl, a to o lakované vodiče, 

tkanice, kabely, bandážovací a drážkové izolace, elektroizolační lepicí pásky. 

Z vyjmenovaných materiálů je v největším zastoupení lakované vodiče a kabely, které 

tvoří hlavní zdroje zisku firmy (Labara, ©1997-2014). 

 



33 

2.2 Základní charakteristika 

Firma LABARA s. r. o. působí na českém trhu již od roku 1999. Hlavní činností byl 

od počátku až do roku 2006 nákup a prodej lakovaných vodičů pro elektrotechnický 

průmysl (Labara, ©1997-2014). 

 

S nákupem podniku došlo i k rozšíření obchodní činnosti do zahraničí. V roce 2010 byl 

export uskutečňován do zemí Evropské unie, Švýcarska a na trzích bývalého 

Sovětského Svazu (Labara, ©1997-2014). 

 

V roce 2009 byla založena společnost LABARA CABLES s.r.o., do které byl 

vyčleněn prodej kabelů a vodičů, zejména od firmy Energokomplekt z Běloruska 

a Smolkabel z Ruska. V průběhu roku 2012 došlo k založení dvou nových firem 

v České republice, v nichž má LABARA s. r. o. 50% podíl. Jedná se o firmu SLAVIA 

GRATINGS s.r.o., která se zabývá nákupem a prodejem kompozitních roštů a dále 

o firmu VEKTRO PLUS s.r.o., která převzala nákup a prodej lakovaných měděných 

vodičů výrobce Gomelkabel z Běloruska. Dalším významným krokem k rozšíření 

působnosti bylo založení společnosti LABARA-RUS v Jekatěrinburgu, Ruská federace, 

v níž má LABARA s.r.o. 88% podíl. Firma se zabývá zejména obráběním 

elektroizolačních materiálů. V současné době zaměstnává 96 zaměstnanců (Labara, 

©1997-2014). 

2.3 Vývoj společnosti – její zdroje 

Společnost od svého vzniku dosahuje kladného hospodářského výsledku, výjimkou 

však byl rok 2003, kdy dosáhla ztráty. Ztráta za účetní období činila 1.194.000,- Kč.  

Tento výsledek byl zřejmě ovlivněn větší náborem zaměstnanců, který zvýšil osobní 

náklady. Je obecně známé, že při zvýšení výrobního faktoru (práce), by se měla i zvýšit 

přidaná hodnota (společnost pořídila více strojů). V našem případě se naopak snížila. 

Přidaná hodnota musí být dostatečná především ke krytí mzdových nákladů a druhotně 

k dalším nákladovým položkám výsledovky (např. odpisy, finanční náklady aj.), 

aby firma vykázala zisk. 
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Důležitou skutečností pro firmu je, že tržby převyšují každým rokem náklady, které 

byly na ně vynaložené. Hlavním zdrojem financování společnosti je 

její hospodářský výsledek. 

 

Během roku 2010 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalého kravína na výrobní 

prostory, která je největší investicí za poslední roky. Rekonstrukce proběhla za podpory 

dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace. V roce 2011 bylo čerpáno 6.344 tis. Kč, v roce 2012 

6.983 tis. Kč. Počátek roku 2013 byla zrekonstruovaná budova předána do plného 

provozu. 

2.4 Finanční situace podniku v letech 2010 – 2012 

Z rozvahy jsem zjistila, že celková aktiva rozvahy společnosti měla v posledních 

letech, jak rostoucí, tak i klesající trend. 

 

Výše dlouhodobého nehmotného majetku ve zkoumaných letech se mírně zvýšila. 

Společnost pořídila nové programové vybavení. Dlouhodobý hmotný majetek 

se značně zvýšil. Největší podíl na tomto růstu měly stavby – v roce 2012 převzali 

zrekonstruovanou budovu. Dále došlo k pořízení nových CNC strojů, automobilů 

v rámci obnovy vozového parku a rozšíření trafostanice. Po převzetí budovy 

a samostatných movitých věcí se snížil nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 

Dlouhodobý finanční majetek v podobě podílů roste. V průběhu roku 2012 došlo 

k založení dvou nových firem, v nichž má LABARA s. r. o. 50% podíl. Oběžná aktiva 

podniku zabírají v největší části krátkodobé pohledávky, které mají nerovnoměrný 

vývoj, avšak mají klesající tendenci, což značí lepší pozici bonity odběratelů. Dalším 

největším podílem na oběžných aktivech tvoří zásoby společnosti. Nejčastěji se jedná 

o desky, drážkové izolace, technické tkanice a měděné dráty pro vinutí. Celkový stav 

zásob můžeme hodnotit kladně, ale i záporně. Nejdůležitějším faktem je cena mědi.  

 

Z pasiv lze vyčíst, že stav základního kapitálu je už od počátku neměnný. Společníci 

na začátku podnikání splatili společně základní kapitál ve výši 140.000,- Kč 

a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení tohoto kapitálu. Rezervní fond 
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se po sledované období nezměnil. Výrazně se mění položka výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Kdy v roce 2010 společnost dosáhla nejvyšší úrovně 

v historii firmy. Výrazný vliv na tyto výsledky mělo zejména oživení poptávky na trhu 

a trvale rostoucí cena mědi v průběhu roku. Výrazně se mění položka krátkodobé 

závazky, která se každým rokem snižuje. Největší podíl na tomto snižování mají 

závazky z obchodních vztahů, což znamená, že společnost splácí své závazky 

a nedochází již k přenesení starších závazků do dalšího účetního období. V roce 2012 

radikálně vzrostly závazky vůči zaměstnancům. V roce 2011 se podařilo snížit úvěrové 

zatížení, avšak v roce 2012 došlo ke zvýšení, neboť byli nuceni reagovat na zvýšení 

skladových zásob, nutných k zajištění rozšířeného sortimentu pro jejich zákazníky, dále 

na prodlouženou splatnost faktur a na to navazující nárůst pohledávek. 
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Tabulka 1: Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 - 2012 

  

Rok 

2010 2011 2012 

  řád.   

Tržby za prodej zboží 01 539 636 504 825 463 488 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 466 662 447 030 418 110 

Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 72 974 57 795 45 378 

Výkony (ř. 05) 04 113 282 118 787 119 401 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 113 282 118 787 119 401 

Výkonová spotřeba (ř. 07 - 08) 06 83 783 83 654 78 510 

Spotřeba materiálu a energie 07 54 649 55 005 48 557 

Služby 08 29 134 28 649 29 953 

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 06) 09 102 473 92 928 86 269 

Osobní náklady (ř. 11 až 13) 10 39 865 43 273 46 285 

Mzdové náklady 11 28 912 31 105 33 188 

Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 12 9 714 10 498 11 163 

Sociální náklady 13 1 239 1 670 1 934 

Daně a poplatky 14 444 693 892 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 4 345 5 299 7 010 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 17 až 18) 16 664 335 11 559 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 17 152 335 11 559 

Tržby z prodeje materiálu 18 512     

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20) 19   185 5 130 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  20   185 5 130 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období 
21 2 579 586 -186 

Ostatní provozní výnosy 22 989 605 425 

Ostatní provozní náklady 23 2 475 2 053 1 897 

Provozní výsledek hospodaření (ř. 09 - 10 - 14 - 15 + 16 - 19 - 21 + 22 - 23)  24 54 418 41 779 37 225 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 25 12 145     

Prodané cenné papíry a podíly 26 12 820     

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 27 1 295     

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v ÚJ pod podst. vlivem 28 1 295     

Výnosové úroky 29 5 21 553 

Nákladové úroky 30 3 186 3 845 4 433 

Ostatní finanční výnosy 31 9 146 11 117 8 874 

Ostatní finanční náklady 32 10 293 8 892 10 876 

Finanční výsledek hospodaření (ř. 25 - 26 + 27 + 29 - 30 + 31 - 32) 33 -3 708 -1 599 -5 882 

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 34 až 35) 34 10 463 7 534 5 991 

- splatná 35 9 901 7 313 5 762 

- odložená 36 562 221 229 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 24 + 33 - 34) 37 40 247 32 646 25 352 

Mimořádný výsledek hospodaření 38       

Výsledek hospodaření za účetního období (+/-) (ř.  37 + 38) 39 40 247 32 646 25 352 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.  24 + 33) 40 50 710 40 180 31 343 

Zdroj: vlastní zpracování + výkaz zisku a ztráty za rok 2009, 2010, 2011 (příloha 2, 4, 6) 
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Z výkazu zisku a ztráty lze vidět, že hospodářský výsledek – zisk – se v roce 2012, 

2011 snížil oproti roku 2010. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu fakturovaných 

objemů v porovnání s rokem 2010. Hospodářský výsledek po zdanění byl nižší 

o 7.601.000,- Kč. Největší vliv na skutečnost, měla kolísající cena mědi a také trvalý 

tlak odběratelů na snižování cen prodávaného zboží. Dále stojí za povšimnutí tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2012. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

se zvýšily o 6 milionů. Příčinou této změny byl prodej starších strojů společnosti Vektor 

plus, ve které má 50% podíl. Bez této transakce by byl HV za rok 2012 o 13 milionů 

nižší než v předchozím roce. 

2.5 Finanční analýza jako nástroj k posouzení finančního zdraví 

podniku 

Analýza je první krok k moudrému rozhodování při pořízení majetku. Před 

správným výběrem možnosti financování pořízení DHM do podniku a jejich následného 

porovnání je provedeno několik výpočtů důležitých ukazatelů hospodaření společnosti. 

Analýza poměrových ukazatelů je jádrem zhodnocení finančního zdraví podniku 

(Mrkvička, 1997). 

 

Tabulka 2: Ukazatelé rentability (v %) 

 
Rok Doporučené 

hodnoty 2010 2011 2012 

ROA       13,2 10,52  8,1 více jak 10 

ROE 31,36 20,28 13,61 od 3 do 4  

ROS  6,16  5,23  4,26 více jak 6 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z uvedených výpočtů můžeme charakterizovat tyto skutečnosti:       

Z ukazatelů rentability lze na první pohled vyvodit základní a pro firmu důležitý 

výsledek – protože jsou výsledky rentability kladné, firma za všechny tři roky 

realizovala zisk.    

         

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) ukazuje míru výnosu na aktiva v jednotlivých 

letech. V roce 2010 společnost nejefektivněji využívala svůj majetek k tvorbě hodnot 
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v podobě zisku, od roku 2011 se tato hodnota snižovala. Výsledek ve skutečnosti lze 

interpretova tak, že na 1 Kč vloženého kapitálu připadlo cca x haléřů zisku. 

  

Rentabilita vlastního kapitálu – opět v roce 2010 dosáhla nejvyšší hodnoty 

a to 31,36 %. Znamená to, že 1 Kč vlastního kapitálu připadá asi 31 haléřů zisku. 

Pro rok 2010 je tento výsledek velmi uspokojivý, příčinou nejvyššího ROE v roce 2010 

má vyšší vytvořený zisk. Za poslední dva roky (2011, 2012) se rentabilita vlastního 

kapitálu výrazně snížila, důvodem k poklesu ROE má nižší vytvořený zisk. Aby firma 

dosahovala vyšších hodnot vlastního kapitálu, měla by se společnost snažit o zvýšení 

míry ziskovosti. 

  

Rentabilita tržeb – jak lze vyčíst z výpočtů rentability, tak i u ukazatele ROS je 

dosaženo nejlepšího výsledku v roce 2010. Znamená to tedy, že společnost z 1 Kč tržeb 

produkuje přes 6 haléřů zisku. Tento výsledek je zřejmě ovlivněn dostatečným snížením 

nákladů mezi rokem 2009 a 2010 a také ochotou zákazníků nakupovat za stanové ceny 

společnosti Labara, s.r.o. Od roku 2010 došlo k poklesu hodnot rentability tržeb 

a výsledky se nenacházely v doporučených hodnotách. I tento ukazatel je pro společnost 

velmi důležitý. 

2.6 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je předpokladem finanční stability podniku. Je-li podnik trvale 

nelikvidní, podnik se nachází v platební neschopnosti. Na druhou stranu, příliš vysoká 

likvidita snižuje výnosnost podniku. Management podniku musí proto usilovat 

o optimální likviditu a současně o co nejvyšší rentabilitu. 

 

Tabulka 3: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 
Rok Doporučené 

hodnoty 2010 2011 2012 

 Běžná likvidita 4,16 6,47 7,86 od 1,5 do 2,5 

 Pohotová likvidita 3,02 3,89 4,79 1 

 Okamžitá likvidita        0,2 0,67 0,49 od 0,2 do 0,5 



39 

Běžná likvidita společnosti Labara s.r.o. je ve všech zkoumaných letech 

nad doporučenou hodnotou. V roce 2012 byla likvidita dokonce až zbytečně vysoká. 

Pro její vyhodnocení velmi obecně platí, že vyšší hodnoty ukazatele signalizují větší 

naději na zachování platební schopnosti podniku. Zde lze odkazovat na míru 

zadluženosti, která se snižuje, což celou likviditu z velké části ovlivňuje. K celému 

výsledku také přispěl postupným růst oběžných aktiv, a to především zásoby.  

 

Ukazatel má několik omezení, např. sice měří likviditu podniku, ta však v daleko větší 

míře závisí na budoucích peněžních prostředích, než na rozvahových zůstatcích. Další 

jeho slabinou je to, že veškerá oběžná aktiva nebude možné v krátkém čase přeměnit 

na hotovost (určitá část zásob může být obtížně prodejná) (Mrkvička, 1997).  

  

Z výsledků pohotové likvidity vyplývá, že s ní nemá společnost žádné problémy. 

Z hlediska věřitelů podniku je vyšší hodnota příznivá. Avšak pro vlastníky to znamená, 

že značná část oběžného majetku je v podniku vázaná v podobě prostředků, které 

přinášejí nízký nebo vůbec žádný úrok (viz. zúročení běžného účtu v bance), což 

nepříznivě ovlivňuje celkovou rentabilitu podniku. Společnost má nadměrné množství 

zásob. 

 

Z okamžité likvidity můžeme vyčíst, že společnost se nachází v doporučených 

hodnotách. Znamená to, že podnik by měl mít stále dostatek nejlikvidnějších prostředků 

k úhradě okamžitě splatných závazků. 

 

Závěrem lze likviditu společnosti hodnotit jako uspokojivou. Problémem společnosti 

jsou nadměrné zásoby a dostatek volných peněžních prostředků, které mají téměř 

nulovou výnosnost. 

2.7 Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů měří, jak podnik využívá k financování cizí zdroje a jak je 

schopný hradit své závazky. 
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Tabulka 4:  Vybrané ukazatele zadluženosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Majetek Labary je z větší části financován z cizích zdrojů. V roce 2011 se firma 

přibližuje ke zlatému pravidlu vyrovnání (50:50). Tento ukazatel velmi často zajímá 

finanční instituce, které na základě této analýzy určí, zda dané společnosti půjčí cizí 

kapitál či nikoliv. 

  

Z výsledků úrokového krytí můžeme vyčíst, že tento ukazatel je příliš vysoký 

a poskytuje tudíž věřitelům příliš velký bezpečností polštář. Společnosti by byla 

poskytnuta půjčka dalších finančních zdrojů. 

2.8 Zhodnocení finanční situace podniku za roky 2010 – 2012 

Z ukazatelů rentability lze vyvodit základní a pro firmu důležitý výsledek, jelikož jsou 

výsledky rentability kladné, společnost za sledované období realizovala zisk. 

 

U ukazatele ROA je zřejmé, že v roce 2010 společnost nejefektivněji využívala svůj 

majetek k tvorbě hodnot. Znamená to, že na 1 Kč vloženého kapitálu připadlo 13,2 

haléřů zisku. Za poslední 2 roky se tato hodnota snižovala, hlavní důvodem byl nižší 

HV. Tento vývoj hodnotím negativně, protože klesá produkční síla podniku. 

 

Z ukazatele ROE bylo dosaženo nejlepšího výsledku v roce 2010, který činil 31,36. 

Znamená to, že z 1 Kč investovaného kapitálu vlastníkem společnost získala 31,36 

haléřů. Lze říci, že tyto hodnoty jsou ještě uspokojivé. Ale pro vlastníky to má negativní 

jev, neboť se snižují. I u ukazatele ROS je dosaženo nejlepšího výsledku v roce 2010, 

a to 6,16%. Výsledek lze interpretovat, že z 1 Kč třeba produkuje přes 6 haléřů zisku. 

Tento fakt je ovlivněn rostoucími náklady a také tlakem odběratelů na snižování cen 

prodávaného zboží. Ukazatele rentability jsou i přes značné kolísání a pokles 

v posledním roce uspokojivé. 

 
Rok Doporučené 

hodnoty 2010 2011 2012 

 Celková zadluženost    

(v %) 
      69        58        59 50 

 Úrokové krytí 17,08 10,87 17,08 od 3 do 6 
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Celkové hodnocení likvidity lze charakterizovat tak, že společnost za sledované roky 

dosahovala nadprůměrných hodnot. Běžná likvidita vykazuje meziročně rostoucí trend. 

Nejvyšší hodnotu dosáhla v roce 2010. Vysoká běžná likvidita nám říká, že oběžná 

aktiva společnosti dokážou bez problému pokrýt krátkodobé závazky firmy. Okamžitá 

likvidita také dosahuje vysokých výsledků. Tento výsledek poukazuje na nadměrné 

množství zásob firmy. Pohotová likvidita je v doporučených hodnotách. Společnost by 

uhradila včas své závazky. Úrokového krytí dosáhlo vysokých hodnot, tím má větší 

schopnost splácet úvěry, nebo možnost čerpat nový úvěr.  Zadluženost podniku 

v průběhu roku mírně klesla, pohybuje se na přijatelné hodnotě okolo 50%. 

 

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

problémem je vysoké množství zásob a neplatící zákazníci (tento fakt jsem zjistila 

u analýzy aktiv, kdy jsem podrobně zkoumala strukturu oběžných aktiv). Aby firma 

dosáhla včasného zaplacení, navrhuji například slevy při včasném zaplacení, nebo při 

uzavření smlouvy, sepsat dodatek o včasném zaplacení –  v případě nezaplacení faktury 

včas, následuje sankce. 
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2.9 Popis pořízeného majetku 

Společnost LABARA, s. r. o. by chtěla svůj dlouhodobý majetek rozšířit o CNC 

nářezovou pilu HOLZ-HER CUT 6220 PERFORMANCE. Společnost vlastní několik 

nářezových pil, jsou plně funkční a využívají se pro řezání elektroizolačního materiálu. 

Avšak tento nový stroj je mnohem výkonnější, přesnější a poskytuje kvalitnější řezání. 

Vedení společnosti se pro tento krok rozhodlo kvůli efektivnějšímu a rychlejšímu 

průběhu činnosti. Níže jsou uvedené technické parametry a jiné vlastnosti nářezové pily. 

 

 

Obrázek 2: Pořizovaný CNC stroj 

(Zdroj: Pilart, © 2012) 

 

Technické parametry 

Parametry            HOLZHER Cut 6220 HD Velkoplošná pila 

Přesah pilového kotouče                                   130 mm 

Řezná šířka a délka          3150x3300, 3150x4300/4250/6250 mm 

Rychlost podávání do řezu            150 m/min 

Rychlost posuvu pilového kotouče        0-100 m/min 

Výkon hlavního motoru pily       18 (21/25) kW 

Výkon předřezového motoru pily       2,2 kW 

Spotřeba vzduchu               32 Nl/min 

Potřebný tlak             6 bar 

Potřebná kapacita pro odsávání            4000 m
3
/h 

 

Celková hodnota toho stroje činí po slevě 92.606 EUR bez DPH 21 %. Cena vč. DPH 

činí 112.053,26 EUR. V ceně je zahrnuta CNC nářezová pila HOLZ-HER Cut 6220 
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PERFORMANCE, motor 25 kW, variabilní frekvenční měnič, uzavíratelný přítlačný 

trámec, tiskárna na tisk čárových kódů, optimalizační program a doprava stroje. Záruční 

doba stroje činí 12 měsíců a počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu. 

2.10 Varianty financování majetku 

Správná investiční rozhodnutí podniku mají možnost ovlivnit provozní činnost podniku. 

Předtím než společnost pořídí dlouhodobý majetek, si musí vybrat, jaký typ 

financování pořízení tohoto majetku zvolí, a to buď možností použitím svých 

vlastních peněžních prostředků, leasingu nebo úvěru. V následující částí mé 

bakalářské práce budu porovnávat mezi sebou jednotlivé varianty leasingů a úvěrů, 

které byly společnosti Labara, s. r. o. nabídnuty pro pořízení CNC nářezové pily. 

 

Veškeré nabídky úvěrů a leasingů jsou v cizí měně (EUR), důvodem tohoto 

financování je, že pořizovaná CNC nářezová pila je v eurech. Společnost se proto 

rozhodla toto financování splácet cizí měnou (firma má větší část peněžních 

prostředků v €).  

2.10.1 Úvěrové financování 

Jedná se o relativně standartní způsob financování. Pro návrh financování pomocí úvěru 

jsem využila nabídek úvěrů od dvou společností a to od společnosti ČSOB Leasing, a.s. 

a od společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o.  

 

ČSOB Leasing, a.s. (dceřiná společnost ČSOB a.s.) 

Hlavní skutečností, proč jsem si vybrala ČSOB Leasing je, že společnost LABARA, 

s.r.o. má vedené své bankovní účty u společnosti ČSOB. Tyto bankovní účty vedené 

u společnosti ČSOB jsou proto výhodou pro získání úvěru přímo od ní. Dalším 

důvodem výběru této společnosti je, že v této době je společnost ČSOB Leasing jednou 

z největších společností zabývajících financováním lehké i těžké dopravní techniky, 

strojů, zařízení a technologií. A také to, že se společnost ČSOB Leasing specializuje 

na financování pomocí leasingů a úvěrů (ČSOB Leasing, © 2012). 
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Společnost ČSOB Leasing a.s. byla založena v roce 1995 tehdy ještě pod jménem OB 

Leasing a.s. Od roku 2001 se stala silným partnerem na leasingovém i úvěrovém trhu 

(ČSOB Leasing, © 2012). 

 

Nabídka úvěru:  

- typ úvěru:    zákaznický úvěr 

- pořizovací cena stroje bez DPH: 92.606 EUR 

- DPH 21%:    19.447 EUR 

- pořizovací cena vč. DPH:  112.053 EUR 

- počet měsíčních splátek:  48 

 

Tabulka 5: Nabídka úvěrů od ČSOB Leasing a.s. (v EUR) 

 Přímá platba 17,355 % 20 % 25 % 

 Podíl zákazníka na PC vč. DPH    19.447    22.411   28.013 

 Výše úvěru vč. DPH   92.606    89.642   84.040 

 Výše měsíční splátky vč. DPH      2.101      2.034     1.907 

 Celkové náklady na úvěr  120.295 120.043 119.549 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Celkové náklady u všech nabídek úvěrů jsou počítány jako součin měsíční splátky 

a doby trvání úvěru, přičtením součinu měsíčního poplatku za vedení účtu a doby trvání 

úvěru, dále je k tomuto součinu připočtena i jednorázová platba za poskytnutí úvěru.  

Společnost ČSOB Leasing mi poskytla druhou variantu úvěru. Doba úvěru se zvyšuje 

na 4,5 let, tedy počet měsíčních splátek činí 54 měsíců. Tato změna má největší vliv 

na výši měsíčních splátek. 

 

Nabídka úvěru:  

- typ úvěru:    zákaznický úvěr 

- pořizovací cena stroje bez DPH: 92.606 EUR 

- DPH 21%:    19.447 EUR 

- pořizovací cena vč. DPH:  112.053 EUR 

- počet měsíčních splátek:  54 
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Tabulka 6: Nabídka úvěrů od ČSOB Leasing a.s. (v EUR) 

 Přímá platba 17,355 % 20 % 25 % 

 Podíl zákazníka na PC vč. DPH    19.447    22.411 28.013 

 Výše úvěru vč. DPH   92.606    89.642   84.040 

 Výše měsíční splátky vč. DPH      1.887    1.826      1.712 

 Celkové náklady na úvěr  121.345 121.015 120.461 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Jak lze z výše uvedených tabulek vidět, tak společnost ČSOB Leasing mi nabídla úvěr 

trvající 54 měsíců a 48 měsíců.  Instituce požadovala 17,355% nebo 20% a nebo 25% 

financování stroje z vlastních zdrojů. ČSOB Leasing si za své služby neúčtuje žádné 

měsíční poplatky ani poplatek za poskytnutí úvěru. Důvodem je zřízený běžné účet 

u této instituce, z kterého bude každý měsíc úvěr automaticky splácen. Nejdříve 

porovnám úvěr s nižší dobou splácení (48 měsíců). U toho druhu úvěru vyšly nejnižší 

celkové náklady na úvěr s 25% přímou platbou, tyto náklady jsou ve výši 119.549 

EUR. Bohužel tato nabídka má jistou nevýhodu, a to výši přímé platby. Společnost by 

musela vynaložit 25% část svých finančních prostředků (28.013 EUR). U této nabídky 

by se společnost měla rozhodnout pro úvěr s 25% přímou platbou (28.013 EUR), 

neboť společnost disponuje s dostatečným množstvím peněžních prostředků.   

Celkové náklady na úvěr činí 119.549 EUR, měsíční splátka je ve výši 1.907 EUR.  

 

U nabídky úvěru s delší dobou splácení, která činí 54 měsíců, vyšly nejnižší celkové 

náklady na úvěr opět s 25% přímou platbou, náklady na celkový úvěr jsou 120.461 

EUR. Společnost disponuje s dostatečným množstvím peněžních prostředků, proto by 

nebyl problém splatit přímou platbu ve výši 28.013 EUR. V této variantě 

by se společnost měla rozhodnout pro vyšší (25%) akontaci s měsíčními splátkami 

ve výši 1.712 EUR. Celkové náklady na úvěr činí 120.461 EUR. 

 

Firma si může vybrat dobu trvání úvěru. Velkou roli při výběru této varianty hraje roční 

výnos z této investice. Pro výpočet tohoto ukazatele potřebuji vnitropodnikovou 

směrnici, ve které jsou dokumentace podobných strojů. Tato dokumentace obsahuje 

výši předpokládaných nákladů stroje (mzdy režijních pracovníků, ale i mzdy 

administrativního aparátu podniku, odpisy, opravy a údržba, rezervy, energie, doprava 
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stroje, náklady vynaložené na pořízení stroje, a jiné), průměrnou plánovanou výrobu 

v kusech za rok, výrobní kapacitu stroje, využitelný časový fond a výši 

předpokládaných výnosů.  Bohužel pro tento výpočet tohoto ukazatele jsem neměla 

k dispozici potřebnou dokumentaci. V případě, že by z této investice plynul vysoký 

výnos, doporučuji vzít si úvěr s kratší dobou splatnosti – 48 měsíců. 

 

VB Leasing CZ, spol. s r.o.  

Je univerzální leasingovou společností, která nabízí kompletní finanční servis v oblasti 

leasingového financování již od roku 1995. Je dceřinou společnosti VB-Leasing 

International, jejichž vlastníkem je rakouská Volksbank AG, s více než stopadesátiletou 

působností na rakouském bankovním trhu.  

 

Nabídka úvěru:  

- typ úvěru:    komerční úvěr 

- pořizovací cena stroje bez DPH: 92.606 EUR 

- DPH 21%:    19.447 EUR 

- pořizovací cena vč. DPH:  112.053 EUR 

- počet měsíčních splátek:  48 

 

Tabulka 7: Nabídka úvěrů od VB Leasing CZ (v EUR) 

 Přímá platba  25,62 % 

 Podíl zákazníka na PC  28.708 

 Výše úvěru 83.345 

 Výše měsíční splátky 1.889 

 Celkové náklady na úvěr
2
 119.730,4 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že společnost VB Leasing požaduje přímou platbu ve 

výši 25,62 %. Společnost VB Leasing tedy požaduje ze všech nabídek úvěrů nejvyšší 

částku pro financování z vlastních zdrojů a je ochotna zapůjčit nejnižší výši úvěru. 

Měsíční poplatek za vedení účtu je ve výši 200 Kč, výše poplatku po převodu na EUR 

                                                           
2
 Celkové náklady na úvěr = výše měsíční splátky * 48 + přímá platba + poplatek za vedení účtu * 48 
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činí cca 7,3 EUR (kurz pro přepočet je platný k 1.2.2014, tedy 27,500 Kč/Euro). Tato 

forma financování má celkové náklady na úvěr ve výši 119.730,4 EUR. Celkové 

náklady jsem vypočítala jako součin měsíční splátky a doby trvání úvěru, přičtením 

součinu měsíčního poplatku za vedení účtu a doby trvání úvěru, dále je k tomuto 

součinu připočtena i jednorázová platba za poskytnutí úvěru.  U této nabídky lze už na 

první pohled konstatovat, že je pro firmu výhodná, má nižší celkové náklady než 

některé nabízené bankovní úvěry. A nižší dobu splácení. Nevýhodou je, že požaduje 

nejvyšší přímou platbu. Jak už ale bylo řečeno, společnost má dostatek finančních 

prostředků, proto tento fakt je nepodstatný. 
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2.10.2 Leasingové financování 

Finanční leasing je další možností financování dlouhodobého majetku.  

Z leasingových společností, které se vyskytují na českém trhu, jsem oslovila několik 

společností, pouze ČSOB Leasing, a.s. a VB Leasing CZ, spol. s r.o. zareagovaly 

na poptávku a byly ochotné předložit nezávaznou nabídku financování výše uvedeného 

CNC stroje. Jelikož se jedná o nezávaznou nabídku, finanční instituce neoslovila 

pojišťovny. Proto pojištění není zahrnuto ve splátkách. V případě, že by firma 

akceptovala leasing, celá kalkulace se musí přepočítat kvůli nezahrnutému pojištění, 

které se zahrne. 

 

VB Leasing CZ, spol. s r.o. 

Celková doba trvání leasingu od společnosti VB Leasing CZ je stanovena na 54 měsíců. 

Z níže uvedené tabulky lze zjistit, že měsíční splátka činí 1.586,60 EUR. U toho 

leasingu společnost VB Leasing požaduje navýšenou prvotní splátku a to ve výši               

30 %, což je 33.616,20 EUR. Pojištění předmětu financování, tedy CNC stroje, není 

sjednané u žádné pojišťovací společnosti. Tato skutečnost se řeší, až při výběru varianty 

financování. Prodejní cena je stanovena na částku 60,50 EUR. Leasingová cena je ve 

výši 119.353,1 EUR.  

 

Tabulka 8: Nabídka leasingu od VB Leasing CZ (v EUR) 

 Základní údaje   

 Pořizovací cena bez DPH     92.606   

 DPH 21%     19.447,30 

 Pořizovací cena vč. DPH  112.053,30 

      Mimořádná splátka 30% 

 Mimořádná splátka bez DPH 27.782 

 DPH 21% 5.834,20 

 Mimořádná splátka vč. DPH 33.616,20 

 Měsíční splátka bez DPH 1.311,20 

 DPH 21% 275,40 

 Měsíční splátka vč. DPH bez pojistn. 1.586,60 

 Cena leasingu3 119.353,1 

 Prodejní cena bez DPH 50 

 DPH 21% 10,5 

                                                           
3
 Cena leasingu = akontace + měsíční splátky * 54 + zůstatková kupní cena 
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 Prodejní cena vč. DPH 60,5 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

ČSOB Leasing, a.s.  

Tato společnost je univerzální leasingová společnost, která nabízí širokou škálu 

finančních produktů (ČSOB Leasing, 2014) 

 

Oslovená společnost mi nabídla rovnou čtyři volby výběru výše první splátky (0%, 5%, 

10%, 30%). Rovněž u této nabídky není vykalkulováno pojištění. Doba trvání leasingu 

je stanovena na 54 měsíců. 

 

Tabulka 9: Nabídka leasingů od ČSOB Leasing a.s. (v EUR) 

 Základní údaje 
 

   Pořizovací cena bez DPH 92.606 

   DPH 21% 19.447 

   Pořizovací cena (PC) vč. DPH 112.053 

   Prodejní cena bez DPH 100 

   DPH 21% 21 

   Prodejní cena vč. DPH 121 

  

    
  

   JSP z PC bez DPH 0,00% 5,00% 10,00% 30,00% 

 Jednorázová splátka předem (JSP) 0 4.630 9.261 27.780,23 

 DPH k JSP 0 972 1.945 5.835,73 

 JSP vč. DPH 0 5.603 11.205 33.615,96 

 Nájemné bez DPH (54x) 1.880 1.786 1.692  1.315,76 

 DPH 21% k PC 360 342 324 252 

 DPH 21% k fin. službě 35 33 31  23 

 Splátka vč. DPH bez pojistného 2.275 2.161 2.047 1.590,76 

 Cena leasingu 122.971 122.418 121.864 119.638 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět, tak nejnižší leasingová cena je u leasingu s 30% akontací. Měsíční splátka 

činí 1.590,76 EUR.  
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2.11 Porovnání a vyhodnocení leasingů 

Tabulka 10: Porovnání leasingů (v EUR) 

Doba splácení: 54 měsíců 
ČSOB 

VB 

LEASING 

0% 5% 10% 30% 30% 

Pořizovací cena bez DPH 92.606 92.606 92.606 92.606 92.606 

Pořizovací cena včetně 

DPH     
112.053 112.053 112.053 112.053 112.053,30 

Měsíční splátka včetně DPH 2.275 2.161 2.047 1.590,76 1.586,6 

Odkupní cena včetně DPH 121 121 121 121 60,5 

Akontace celkem        0 4.630 9.261 33.615,96 33.616,20 

Leasingový koeficient 1,0974 1,0925 1,0876 1,0677 1,0651 

Celkové náklady bez DPH 101.620 101.174 100.729 98.931,27 98.586,8 

Celkové náklady včetně DPH 122.971 122.418 121.864 119.638 119.353,1 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnosti umožnily dobu splácení po dobu 4,5 let. U ČSOB si můžu vybrat výši první 

platby (0%, 5%, 10%, 30%). U VB Leasingu je požadovaná nultá navýšená splátka 

ve výši 30 % z hodnoty stroje, tedy 33.616,20 EUR. Zůstatková kupní cena se u nabídek 

leasingu velmi liší. Nižší zůstatkovou kupní cenu má společnost VB Leasing, kde je 

kupní cena pouze ve výši 60,50 EUR. U ČSOB prodejní cena činí ve výši 121 EUR. 

Rozdíl mezi splátkami není příliš vysoký. Z uvedené tabulky lze jednoznačně zhodnotit, 

že nabídka finančního leasingu od společnosti VB Leasing je nejvýhodnější. Celková 

hodnota leasingové smlouvy je totiž o 284,9 Eur levnější než u porovnávané 

konkurence s 30% akontací. I když u ČSOB Leasing  nepožadují nultou navýšenou 

splátku z hodnoty stroje přesto je finanční leasing dražší. Důvodem jsou poměrně 

dražší měsíční splátky, a to po celou dobu finančního leasingu. Výhodnost leasingu lze 

hodnotit i podle leasingového koeficientu, který je u VB Leasing nižší, což tedy 

znamená, že společnost přeplatí menší částku (přesněji 6,51 % více než pořizovací 

cena).  

Ovšem nejdůležitější informací je výše akontace. Nabídka leasingu od VB Leasing 

má však jednu nevýhodu, a to že je stroj nejvíce financován z vlastních zdrojů 

a to ve výši 33.616,20 EUR, což se pro společnost může stát problém. Proto je 

důležité zvážit, z jak velké části může společnost tento majetek financovat pomocí 

vlastních zdrojů.  
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2.12 Financování vlastními prostředky 

Tato možnost financování se samozřejmě firmám při rozhodování také nabízí, ale není 

využívána tak často, jak např. úvěr nebo leasing. Především je to způsobeno tím, 

že v případě této formy financování dojde k většímu vynaložení peněžních 

prostředků, kterými často podnik nedisponuje. Samozřejmě to vždy záleží na výšce 

ceny pořizovaného majetku. 

Společnost Labara, s.r.o. dle vypočítaných ukazatelů likvidity disponuje dostatečnými 

peněžními prostředky a je schopna splácet všechny své náklady a závazky, které 

se během hospodářského roku objeví. Na základě stavů bankovních účtu ke konci 

posledních tří let (cca 16,5 mil., 32,3 mil. a 22,7 mil.) společnosti lze jednoznačně 

konstatovat, že si společnost může dovolit koupit zmiňovaný CNC stroj za své vlastní 

peněžní prostředky. Nesmí se také opomenout skutečnost, že částka samostatného 

DPH, která činí 19.447 EUR, bude společnosti následující měsíc jako měsíčním 

plátcům DPH, vrácena. 

Tato forma financování má pro Labaru určité výhody – stává se okamžitě 

vlastníkem pořízeného majetku, nemusí platit další náklady spojené s pořízením 

(poplatky u leasingů a úvěrů, apod.). Ovšem nevýhodou tohoto financování je, že 

podnik v jednom roce vynaloží vysokou část svých peněžních prostředků (112.053,30 

EUR), a to negativně ovlivňuje cash flow, výdaje na pořízení nejsou daňově 

uznatelné. Daňovým nákladem mohou být pouze vypočtené odpisy.  

Tento způsob financování společnosti rozhodně doporučuji. Disponuje 

s dostatečným množstvím peněžních prostředků. 

  



52 

3 NÁVRHOVÁ ČÁST  

Z finanční analýzy firmy uvedené v kapitole 2.5 lze usoudit, že finanční situace podniku 

je velmi dobrá a že podnik v této chvíli má volné peněžní prostředky pro koupi 

vybraného dlouhodobého majetku. Dále v předcházejících kapitolách jsem popsala 

a následně vyhodnotila různé nabídky úvěrového a leasingového financování, a také 

jsem se zmínila o možnosti financování z vlastních peněžních zdrojů. Nyní bych chtěla 

shrnout nejdůležitější fakta, která jsou pro firmu důležitá a na základě kterých se může 

rozhodnout. 

 

Financování finančním leasingem má na účetní jednotku určité dopady. Pořízení CNC 

stroje leasingem by nepředstavovalo účetní zvýšení zadluženosti podniku, neboť 

závazek se neprojeví v rozvaze společnosti jako položka zvyšující cizí zdroje. Firma 

se zadlužuje v tom smyslu, že musí platit pravidelné měsíční leasingové splátky 

společnosti. Nevýhodou leasingu je, že po celou dobu trvání leasingové 

smlouvy je skutečným vlastníkem CNC stroje leasingová společnost. Majitel firmy 

nemá nárok majetek daňově odepisovat, ale dle zákona o dani z příjmu jsou leasingové 

splátky daňově uznatelným výdajem (nákladem). Co se týká otázky rozhodnutí, zda 

zvolit financování leasingem nebo úvěrem, tak je potřeba zvážit možnosti jak podniku, 

tak daných podmínek. Financování v podobě úvěru i leasingu zavazuje společnost 

hradit pravidelné měsíční splátky, pokud by tuto povinnost nesplnila, byla by provedena 

určitá opatření, v případě leasingu by došlo například k odejmutí daného majetku. 

Z nabídek oslovených leasingových společností se pro účely pořízení CNC stroje jeví 

jako nejvýhodnější nabídka od společnosti VB Leasing, tato instituce mi nabídla 

nejvýhodnější leasingový koeficient (1,0651), od kterého se odvíjejí měsíční splátky, 

které jsou ve výši 1.586,6 EUR. Tuto formu financování zamítnu. Z důvodu, že výše 

nákladů na leasing je o několik stovek EUR nižší, než celkové náklady na úvěr od 

společnosti ČSOB, přesněji o 196 EUR. V této situaci je lepší pro společnost financovat 

stroj úvěrem, neboť se stává okamžitě vlastníkem stroje. 

 

Další varianta, které se nabízí, je financování stroje dlouhodobým úvěrem, který bude 

ve společnosti zaznamenán v dlouhodobém majetku. Jednou z výhod úvěru je, 
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že se společnost v okamžiku pořízení CNC stroje stává jejím jediným vlastníkem 

a odpisy jsou za stanovených podmínek zákona o dani z příjmu daňově uznatelným 

nákladem. Z hlediska dopadů do účetnictví společnosti bude výkaz zisku a ztráty každý 

rok zatížen náklady v podobě odpisů stroje společně s úroky z poskytnutého úvěru. 

Velkou výhodou skutečného vlastnictví CNC stroje je, že s takto pořízeným majetkem 

může firma volně disponovat, což znamená, že může provést například jeho technické 

zhodnocení, ale také ho může kdykoliv prodat. V kapitole 2.10.1 jsem zhodnotila 

všechny nabízené úvěry, které mi poskytly instituce ČSOB Leasing a VB Leasing. 

Přijatelnou variantou financování je úvěr od společnosti ČSOB Leasing. Společnost mi 

rovnou nabídla dvě varianty doby splácení. Podle výpočtů je nejvýhodnější variantou 

financování úvěr s dobou splácení 48 měsíců a s 25% jednorázovou platbou (28.013 

EUR). Měsíční splátky úvěru činí 1.907 EUR. Celkové náklady na úvěr činí 119.549 

EUR. Velmi podobnou nabídku učinila i společnost VB Leasing, které se ovšem musí 

platit měsíční poplatky za správu úvěru, což samozřejmě zvýší konečný výsledek. VB 

Leasing požaduje 30% hrazení kupní ceny. Tato částka představuje 28.708 EUR. Dále 

požaduje poplatky za správu úvěru. Celkové náklady na úvěr jsou ve výši 

119.730, 4 EUR. 

 Pokud by se společnost rozhodla pro financování nákupu CNC stroje formou 

úvěru, v úvahu by připadala úvěrová nabídka od ČSOB Leasing a.s., která vyšla ze 

všech nabízených možností nejlevněji. Celkové přeplacení úvěru za 48 měsíců činí 

7.496 EUR. 

 

Poslední možnou variantou financování je vlastními peněžními prostředky. V kapitole 

2.12 jsem uvedla, že Labara, s.r.o. má dostatek volných peněžních prostředků, které 

může vynaložit na koupi CNC stroje. Tato forma financování má pro Labaru určité 

výhody – stává se okamžitě vlastníkem pořízeného majetku, nemusí platit další náklady 

spojené s pořízením (poplatky u leasingů a úvěrů, apod.), dále se nezadlužuje, má 

možnost daňového odpisu pořízeného CNC stroje. 

 Dále je nutné zvažovat i náklady obětované příležitostí, v této situaci jediným 

obětovaným nákladem jsou úroky na bankovním účtu u ČSOB. Tento obětovaný náklad 

ročně představuje nepatrnou částku. V případě společnosti Labara, s. r. o. je vhodné 
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financovat požadovaný CNC stroj vlastními peněžními prostředky. Společnost 

disponuje s dostatečným množstvím peněžních prostředků. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit a doporučit nejvhodnější variantu, kterou 

může podnik zvolit pro financování pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku. 

Tímto úkonem společnost může například rozšířit svou podnikatelskou činnost nebo 

může dojít k zefektivnění poskytovaných služeb. Všechny varianty financování mají 

samozřejmě určité výhody a nevýhody, které mohou firmě napomáhat při správném 

rozhodnutí (nezadlužování, skutečný vlastník stroje, náklady obětované příležitostí, 

a další).  

V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky o dlouhodobém majetku.  Dále 

se zde popisují možnosti financování investic podniku, a to formou leasingu, 

financováním vlastními prostředky či formou úvěru a zároveň všech výhod a nevýhod, 

které se k určité formě vždy váže. Práce se také stručně zabývá bilančními pravidly. 

V praktické části je nejprve představena společnost, která uvažuje o pořízení nového 

majetku. Dále jsou vybrány některé ukazatelé z finanční analýzy (ukazatelé likvidity, 

rentability a zadluženosti) pro zhodnocení finanční situace podniku. Na jejich základě 

je uvažováno o formách financování vlastními prostředky, leasingem či úvěrem. 

Dostupné informace jsou poté shrnuty a je navrhnuto doporučení. 

Při porovnání všech nabídek byla doporučena varianta financování při pořízení majetku, 

konkrétně CNC stroje, vlastním zdrojem – vlastními peněžními prostředky. 
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