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Anotace  

 Tato bakalářská práce se zabývá různými variantami financování, které je spjato 

s pořízením dlouhodobého majetku (traktor) do firmy. Informuje o finančním stavu 

společnosti a o různých možnostech, jakými lze financovat pořízení majetku. Srovnává 

nabídky úvěrů a leasingových společností, které jsou právě dostupné na trhu a na závěr 

vyhodnotí nejvýhodnější možné řešení. Cílem bakalářské práce je poskytnout dané 

společnosti pravdivé a aktuální informace, které by mohli využít při budoucím nákupu a 

doporučit nejvýhodnější řešení. 

  

Klíčová slova  

Financování, dlouhodobý hmotný majetek, pořízení z vlastních peněžních prostředků, 

bankovní úvěr, leasing, zadluženost, likvidita, spoření. 

 

 

Annotation 

Different variants of financing of a long-term corporeal property (tractor) are studied in 

bachelor thesis. The bachelor thesis informs about the financial state of a company and 

about various possibilities to finance a property. It compares loans and leasing offers 

available on market and chooses the cheapest offer available. The objective of the 

bachelor thesis is to give true and actual information that could be used for a future 

purchase and offer the best solution available. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je poskytnout firmě přesný, pravdivý a aktuální 

přehled o možnostech financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 

doporučit společnosti nejefektivnější variantu. 

V bakalářské práci jsou zpracovány a následně porovnány možnosti pořízení nového 

dlouhodobého hmotného majetku pro firmu PROSS s. r. o. 

Jednotlivé varianty financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku je 

důležité vyhodnotit mezi sebou a následně doporučit firmě nejvýhodnější způsob 

financování. K nejčastěji využívaným variantám financování investic patří využití 

možnosti úvěru, leasingu nebo pořízení daného dlouhodobého hmotného majetku za 

vlastní finanční prostředky.  

V první části bakalářské práce jsou možnosti financování podloženy teorií, která 

popisuje a vysvětluje výhody a nevýhody těchto variant.  

V druhé praktické části je společnost analyzována z pohledu poměrových ukazatelů. 

Následuje popis požadovaného dlouhodobého hmotného majetku – traktoru a 

vyhodnocení nejvhodnější nabídky financování traktoru cizím kapitálem. V závislosti 

na výsledcích poměrových ukazatelů a analýzy financování pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku cizím kapitálem bude doporučena nejefektivnější varianta 

financování, která se aktuálně nabízí.  
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2 CHARAKTERISTIKA DLOUHODOBÉHO MAJETKU: 

2.1 Vymezení dlouhodobého majetku ve společnosti 

Abychom mohli správně zobrazit finanční pozici v podniku, členíme majetek na dvě 

základní skupiny, a to na dlouhodobý a krátkodobý (oběžný). To, zda je určitý majetek 

dlouhodobý či krátkodobý, nemusí být určeno jen jeho povahou, ale také mnohdy i 

záměrem managementu, který rozhoduje o tom, k čemu má dané aktivum v podniku 

sloužit. 

Dlouhodobý majetek zahrnuje: 

 (dlouhodobý) hmotný majetek, jako jsou pozemky, budovy a zařízení, 

 (dlouhodobý) nehmotný majetek, jako patenty, licence, koncese, goodwill, 

 (dlouhodobý) finanční majetek -  investice, jako jsou např. peněžní a nepeněžní 

vklady do vlastního kapitálu jiných podniků, budovy a pozemky neurčené 

vlastnímu užívání v běžné hospodářské činnosti, dlouhodobě držené dluhové 

cenné papíry, dlouhodobě poskytnuté půjčky apod., 

 Jiná dlouhodobá aktiva (KOVANICOVÁ, 2003). 

  

Protože je tato práce zaměřena na financování pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku ve firmě, budu se dále podrobněji zabývat charakteristikou tohoto 

majetku. Ostatní dlouhodobý majetek (nehmotný a finanční) budu definovat pouze 

zkráceně. 

 

2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je aktivum, které představuje fyzický majetek, který může 

být viděn a jehož se můžeme dotýkat. Dlouhodobý hmotný majetek je součástí 

produkční kapacity podniku a poskytuje budoucí prospěch, který lze také spolehlivě 

změřit (KOVANICOVÁ, 2003). 

 

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

dlouhodobého hmotného majetku především tyto položky: 

 Pozemky (bez ohledu na výši ocenění). 
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 Stavby -  včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a 

další stavební díla. Dále otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické 

rekultivace a byty a nebytové prostory. 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – předměty z drahých kovů 

bez ohledu na výši ocenění. Dále samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. 

 Pěstitelské celky trvalých porostů – ovocné stromy nebo ovocné keře a trvalý 

porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny – (např. stáda, hejna), s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek – ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich 

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

památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci. 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – zde se nachází pořizovaný 

dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu 

způsobilého k užívání. 

 

Uvedený majetek se vyznačuje těmito hlavními charakteristikami: 

a) byl pořízen proto, aby byl užíván v normální provozní činnosti (při výrobě, 

pro účely řízení podniku nebo správy nebo pro účely pronájmu jiným 

subjektům, při dodávkách zboží a služeb), nikoli aby byl opět prodán, 

b) podstata majetku je dlouhodobá (očekává se, že bude užíván během více než 

jednoho období) a obvykle je předmětem odpisování, 

c) má fyzickou podobu, 

d) na rozdíl od materiálu fyzicky nevstupuje do výrobku určenému k prodeji 

(nestává se jeho fyzickou částí) (KOVANICOVÁ, 2003). 

 

2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Od charakteristik dlouhodobého hmotného majetku se tento majetek liší tím, že nemá 

fyzickou podstatu. Jsou to převážně práva, z jejichž vlastnictví vyplývá (nebo se 
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očekává) ekonomický prospěch. Podnik jej drží se záměrem používat jej při výrobě, při 

zásobování zbožím, při poskytování služeb apod. Měl by být klasifikován podle své 

povahy (aby byly jednotlivé položky vzájemně odlišitelné) (KOVANICOVÁ, 2003). 

 

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

dlouhodobého nehmotného majetku především tyto položky: 

 Zřizovací výdaje  - souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do 

okamžiku jejího vzniku (např. soudní a správní poplatky). 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a Software – jsou to takové výsledky a 

software, které jsou buď tvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo 

nabyty od jiných osob. 

 Ocenitelná práva a goodwill  - jsou to zejména předměty průmyslového a 

obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních 

právních předpisů. Goodwillem se rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi 

oceněním podniku nebo jeho části, nabytého zejména koupí.  

 

2.4 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek (často označován jako finanční investice) představuje 

majetek, jenž podnik pořizuje a dlouhodobě vlastní ne proto, aby jej užíval ke své 

činnosti, ale aby mu přinášel užitek projevující se některým z těchto způsobů: 

- zvětšením bohatství podniku prostřednictvím finančních výnosů z daného 

finančního majetku (např. přijaté úroky, přijaté dividendy apod.), 

- získáním jiného prospěchu, který podniku z držby daného majetku plyne (např. 

získání obchodních výhod) (KOVANICOVÁ, 2004). 

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

dlouhodobého finančního majetku především tyto položky: 

 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly – zde jsou zahrnuty podíly, které 

nepředstavují podíl v ovládaných a řízených osobách nebo podíl v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem. Dále také dluhové cenné papíry, u nichž má 

účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní 

dlouhodobé cenné papíry. Dluhovým cenným papírem se rozumí cenný papír 
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úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je 

úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším 

emisním kursem a směnka. 

 Půjčky a úvěry – obsahují poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a 

řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté 

dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a účetními 

jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry 

ovládajícím a řídícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv. 

 Jiný dlouhodobý finanční majetek – obsahuje ostatní poskytnuté dlouhodobé 

půjčky a úvěry.  

 

2.5 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek můžeme pořídit způsoby jako např.: nákup, 

vlastní výroba, vklad, darování nebo forma finančního leasingu (zde je však 

z právního hlediska dlouhodobý majetek stále majetkem leasingové společnosti). 

Za okamžik pořízení takového majetku se považuje okamžik přechodu většiny práv a 

rizik na kupující firmu, což je obvykle den dodání. 

V případě pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nákupem 

musíme tento majetek ocenit pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení 

majetku a dále vedlejší náklady, které jsou s pořízením majetku spojené. 

Jsou to zejména následující náklady
1
: 

 náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za 

služby poradenské, právnické, odměny za zprostředkování, správní poplatky, 

poplatek za registraci osobního automobilu, platby za expertízy atd.), 

 úroky z úvěru do doby zařazení majetku do užívání (účetní jednotka má 

právo volby, zda tyto úroky zařadí do pořizovací ceny, či nikoliv), 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, 

 clo, doprava, montáž, 

 umělecká díla, která jsou součástí objektu (např. fresky na zdi), 

                                                 
1
 Výchozí zdroj: § 47, odst.1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Výčet nejdůležitějších položek, není kompletní. 
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 licence, patenty a práva, která byla využita při pořizování majetku 

 DPH v případě neplátce (STROUHAL a další, 2012). 

 

 Součástí vedlejších pořizovacích nákladů v žádném případě mimo jiné nejsou
2
: 

 náklady na opravy a údržbu, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do 

předchozího stavu, 

 kurzové rozdíly, 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

 náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, 

 náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé pro uvedení 

pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání, 

 DPH (v případě plátců), 

 daň z převodu nemovitostí (STROUHAL a další, 2012). 

 

U dlouhodobého nehmotného majetku se za vedlejší pořizovací náklady (mimo jiné) 

nepovažují: 

 znalecké posudky, 

 průzkumy trhu, 

 plány rozvoje, 

 návrhy propagačních a reklamních akcí, 

 certifikace systému jakosti,  

 

Pokud účetní jednotka nabyla dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vkladem či 

darováním, je potřeba jej ocenit na úrovni reprodukční pořizovací ceny. Je to cena, za 

kterou by byl majetek pořízen ve chvíli, kdy se o něm účtuje. Majetek musí tedy ocenit 

znalec, zatímco vkladatel (dárce) o vkladu (daru) účtuje v účetní (zůstatkové) ceně 

vloženého (darovaného) majetku (STROUHAL a další, 2012). 

                                                 
2
 Výchozí zdroj: § 47, odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Výčet nejdůležitějších položek, není kompletní. 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

3.1 Vlastní zdroje financování 

Za vlastní zdroje financování považujeme vlastní kapitál daného podniku. Vlastní 

kapitál je kapitál, který patří majiteli podniku a tvoří jej vklady, které podnik získal od 

svých majitelů (základní kapitál, kapitálové fondy) a který vydělal svou podnikatelskou 

činností (fondy ze zisku, nerozdělený hospodářský výsledek minulých let a hospodářský 

výsledek běžného účetního období). Vlastní kapitál není stálou veličinou, protože se 

mění podle výsledků hospodaření v příslušném období. 

Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady, u 

obchodních společností je tento kapitál rozdělen do několika položek: 

a) základní kapitál, 

b) kapitálové fondy, 

c) fondy ze zisku, 

d) nerozdělený výsledek hospodaření minulých let nebo neuhrazená ztráta 

minulých let,  

e) výsledek hospodaření běžného účetního období (SYNEK, 2010). 

3.1.1 Základní kapitál 

Tvoří jej peněžité i nepeněžité vklady společníků do společnosti. U akciové společnosti 

a ve společnosti s ručením omezeným se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do 

obchodního rejstříku (SYNEK, 2010).  

Základní kapitál můžeme navýšit především následujícími způsoby
3
: upsáním nových 

akcií, z kumulovaných výdělků (zisky minulých let) a také z jiných vlastních zdrojů 

financování (např. kapitálové fondy), u akciových společností to je především zvýšením 

jmenovité hodnoty stávajících akcií nebo výměnou dluhopisů za akcie.  

O samotném zvýšení kapitálu (účet 411 – Základní kapitál) účtujeme až na základě 

zápisu o zvýšení ZK do obchodního rejstříku. (Všechny předchozí změny účtujeme na 

účet 419 – změny ZK) (STROUHAL a další, 2012). 

 

                                                 
3
 Převzato z obchodního zákoníku § 202 – 210. 
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3.1.2 Kapitálové fondy 

Jsou částí vlastního kapitálu akciové společnosti, z nichž hlavní část tvoří tzv. 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). 

3.1.3 Fondy ze zisku 

Vytvářejí se přímo ze zákona nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti. 

Jsou pojistkou proti nepředvídaným rizikům nejen v podnikání. Slouží především ke 

krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti (jsou proto 

označovány jako rezervní fondy) (SYNEK, 2010). 

3.1.4 Výsledky hospodaření 

Součástí vlastního kapitálu je také výsledek hospodaření. Tento výsledek je sledován v 

těchto dvou položkách: 

 „Kumulovaný výsledek minulých let, který nebyl (v případě zisku) 

rozdělen na určité účely nebo který nebyl (v případě ztráty) uhrazen.“ 

 „Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) za jedno, právě skončené účetní 

období.“  (KOVANICOVÁ, 2009, str. 328).  

3.1.4.1 Nerozdělený výsledek hospodaření (zisk) 

Je to část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží dalšímu 

podnikání. Pokud použijeme jako zdroj financování zisk, jedná se pak o tzv. 

samofinancování podniku. Velkou a významnou výhodou je hlavně to, že nevznikají 

náklady, které bychom museli jinak vynaložit na cizí zdroje. Nevýhodou je ale ta 

skutečnost, že výsledek hospodaření je nestabilním finančním zdrojem (SYNEK, 2010). 

3.1.4.2 Neuhrazená ztráta minulých let 

Pokud podnik dosáhl v předchozích letech ztrátu, může podle platných právních 

předpisů a následně rozhodnutí valné hromady uhradit tuto ztrátu ze zisku běžného 

roku. Dosáhli-li ztrátu v běžném období a má nerozdělený zisk minulých let, může tento 
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zisk použít k úhradě ztráty minulých let. Neuhrazená ztráta snižuje vlastní kapitál 

podniku, oproti tomu nerozdělený zisk minulých let vlastní kapitál zvyšuje 

(SEDLÁČEK 2005). 

3.1.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výsledkem hospodaření běžného účetního období se rozumí čistý výsledek hospodaření 

(po zdanění daní z příjmů) – vykázaný zisk nebo ztráta za účetní období.  Zisk se 

rozdělí do příslušných fondů nebo může být také použit na výplatu dividend 

akcionářům nebo na zvýšení základního kapitálu (SEDLÁČEK, 2005). 

 

3.2 Cizí zdroje financování 

Dalším důležitým zdrojem financování většiny podniků je také cizí kapitál (cizí zdroje). 

Obejde se bez něj málokterý podnik. Cizí kapitál je závazkem (dluhem) podniku, který 

musí podnik v určené době splatit. Podle této doby splatnosti jej rozdělujeme na 

krátkodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu do jednoho roku) a dlouhodobý cizí 

kapitál (je poskytován na dobu delší než jeden rok). Do krátkodobého cizího kapitálu 

můžeme zařadit:  

-  krátkodobé bankovní úvěry,  

-  dodavatelská úvěry, 

-  zálohy přijaté od odběratelů,  

- půjčky,  

- částky dosud nevyplacených mezd a platů,  

- nezaplacené daně, 

- výdaje příštích období,  

- dlužné dividendy aj. 

Do dlouhodobého cizího kapitálu řadíme: 

- dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěry), 

-  vydané (emitované) podnikové dluhopisy,  

- leasingové dluhy,  

- dlouhodobé zálohy, 

-  jiné dlouhodobé závazky. 
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Cizí kapitál není samozřejmě poskytován zadarmo. Cenou (náklady) za používání 

cizího kapitálu je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní a jiné 

poplatky, provize) (SYNEK, 2010). 

 „Obecně platí, že náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik vyšší než náklady na 

kapitál cizí. Důvody jsou dvojího charakteru. Především riziko vlastníka vkládajícího 

prostředky do podniku je vyšší než riziko věřitele. Věřitel má zaručený pravidelný 

úrokový výnos bez ohledu na ziskovost dlužníka a vkládá tyto prostředky na přesně 

vymezenou dobu, za kterou se mu vrátí.  Vlastník vkládá prostředky na neomezenou 

dobu, jeho výnos není dopředu zaručen a závisí na hospodářské situaci podniku, která 

je ovlivněna celou řadou podnikatelských rizik.  

Za druhé, nákladové úroky jsou daňově uznatelnými náklady, snižují zisk jako základ 

pro výpočet daně z příjmu, tento efekt je nazýván jako daňový štít.“  

(DLUHOŠOVÁ, 2006, str. 110) 

3.2.1 Bankovní úvěry (dlouhodobé i krátkodobé) 

„Podnikatelským subjektům poskytují banky financování zejména ve formě 

krátkodobých a dlouhodobých účelových úvěrů určených ať již na provozní či investiční 

účely.“(SYNEK, 2010, str. 336) 

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

Podle doby splatnosti je možno rozdělit úvěry na: 

 krátkodobé, kdy doba splatnosti nepřesahuje jeden rok, 

 střednědobé, kdy doby splatnosti je od jednoho do čtyř let  

 dlouhodobé, kdy doba splatnosti je delší než čtyři roky.“ (RADOVÁ, 

DVOŘÁK, MÁLEK, 2009, str. 127) 

 

Hlavní způsoby umořování úvěru lze shrnout následujícím způsobem: 

1) Úvěr je splatný najednou, zároveň včetně úroků za určitou dobu. Jednorázové 

splacení se většinou užívá pouze při krátké době splatnosti. 

2) Úvěr je sjednán na dobu neurčitou. Musí být splacen najednou po výpovědi a při 

zachování výpovědní lhůty. Úroky se platí ve lhůtách splatnosti. 

3) Umořování úvěru se provádí už od začátku pravidelnými platbami. Dle 

charakteru těchto plateb se rozlišují následující alternativy: 

 platby mohou být stále stejné – konstantní anuita, 
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 výše plateb není stejná – konstantní úmor, 

 výše plateb ani úmoru není konstantní, většinou roste s dobou splatnosti. 

Tento růst může být charakterizován buď geometrickou nebo 

aritmetickou posloupností – rostoucí anuita. 

Přehled výše splátek úvěru včetně úroků podle hlediska jejich časového rozložení 

sestavují banky pro své klienty do tzv. umořovacích plánů. 

 Umořovací plány především slouží: 

 k  výpočtu a následném přehledu o výši jednotlivých plateb (úrok, úmor, anuita) 

v průběhu splácení úvěru, 

 k odlišení úroku a úmoru za účelem správného zaúčtování (úmory se platí ze 

zisku a úroky se zahrnují do nákladů), 

 ke zjištění stavu doposud nesplaceného úvěru z hlediska výpočtu úrokové platby 

např. při prodlení ve splácení. (RADOVÁ, DVOŘÁK, MÁLEK, 2009) 

„Umořovací plán obsahuje pro každé období, pro které se sestavuje a v němž je úvěr 

splácen: 

 výši anuity (splátky) 

 výši úroku z úvěru 

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

 zůstatek úvěru (po odečtení úmoru).“(RADOVÁ, DVOŘÁK, MÁLEK, 2009, 

str. 128) 

 

Dále bych chtěla uvést a podrobněji popsat jednotlivé druhy bankovních úvěru. Úvěry 

jsou vybrány dle účelnosti této práce, tzn. tak, že zde budu charakterizovat pouze ty 

úvěry, kterými lze financovat pořízení hmotného majetku. 

3.2.1.1 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) (BUSINESS CENTER, 

2011). 
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3.2.1.2 Lombardní úvěry 

„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). Podle druhu zástav 

lze rozlišovat různé druhy lombardního úvěru. Např. jeden z nejrozšířenějších je 

lombardní úvěr na cenné papíry (POLIDAR, 1999). 

3.2.2 Leasing 

. Jedná se o pronájem (nájem) hmotných nebo nehmotných věcí či práv, kdy 

pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo danou věc 

v průběhu doby pronájmu používat. Důležité ovšem je, že po celou dobu pronájmu 

zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce má pouze právo daný majetek 

používat. 

Z hlediska praktického leasingu se rozlišují dva základní druhy leasingu – leasing 

finanční a leasing operativní (VALOUCH, 2009). 

3.2.2.1 Finanční leasing 

Finančním leasingem se rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby nájmu 

k odkupu najaté věci nájemcem. V českých daňových předpisech se můžeme často 

setkat také s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. 

Finanční leasing se od operativního leasingu zásadně liší ve dvou skutečnostech: 

- doba pronájmu u finančního leasingu je podstatně delší než u leasingu operativního 

(obvykle se kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného majetku), 

- pronajímatel obvykle smluvně přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, 

opravami a servisními službami pronajatého majetku (VALOUCH, 2009). 

3.2.2.2 Operativní leasing 

Operativní leasingem se rozumí všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem 

finančním. Jedná se zejména o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází 
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k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Zde je opět důležité uvést, že 

operativní leasing se od toho finančního zásadně liší v těchto dvou skutečnostech: 

- doba operativního leasingu je obvykle krátkodobější než leasing finanční (nekryje 

se s dobou ekonomické životnosti pronajatého majetku), 

- náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku 

hradí pronajímatel (ovšem i tato povinnost může být smluvně přenesena na 

nájemce) (VALOUCH, 2009). 

3.2.2.3  Cena leasingu 

Cenou za leasing je leasingová cena, která je většinou placena v pravidelných splátkách 

(měsíčních, čtvrtletní, případně ročních). Leasingová cena placená nájemcem 

pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, 

leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) a také ostatní náklady 

pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových 

splátek přesouvány na nájemce (jedná se především např. o úroky z úvěru, který si 

leasingová společnost bere na pořízení majetku, který potom pronajímá nájemci, 

případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů, případné pojištění majetku 

apod.). 

Celková výše leasingové ceny je dána součtem jednotlivých leasingových splátek. 

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

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

leasingového koeficientu tak na první pohled říká, jaký násobek pořizovací ceny 

pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy 

(VALOUCH, 2009). 
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4 VÝHODY A NEVÝHODY RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ 

FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DHM 

 

Jak pro podnikatele, tak také pro soukromou fyzickou osobu, se v rozhodovacím 

procesu při pořízení dlouhodobého majetku vyskytne mnoho zásadních ekonomických 

rozhodnutí, které je spojeno s otázkou, pro jakou možnost financování se rozhodnout. 

 

4.1 Pořízení vlastními peněžními prostředky 

Tato možnost přichází v úvahu pouze tehdy, pokud má daný subjekt k dispozici 

dostatečné množství volných peněžních prostředků. Přesto i v situaci, kdy jsou volné 

peněžní prostředky k dispozici, nemusí být koupě za hotové automaticky nejvhodnější 

formou při pořízení takového majetku. Vstupují zde totiž tzv. náklady obětované 

příležitosti. Tyto náklady jsou obvykle definovány jako prospěch, o který je dotyčný 

subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu. Náklady obětované 

příležitosti lze také definovat jako nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty 

umístění volných peněžních prostředků. 

Přesto má koupě „za hotové“ řadu výhod: 

 dotyčný subjekt se nezadlužuje (na rozdíl od úvěru a leasingu). 

 majetek se stává okamžitě vlastním majetkem kupujícího, 

 vlastník není v žádném případě omezován v možnosti nakládání s tímto 

majetkem, 

 peněžní toky vlastníka nejsou zatíženy v dalších obdobích po koupi nutností 

úvěrových či leasingových splátek, 

ale také nevýhod: 

 nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti, který se negativně promítá 

do cash-flow společnosti, 

 u větší části dlouhodobého majetku pořízeného takovým to způsobem také 

skutečnost, že dle § 25 odst. 1 písm.a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

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

nehmotného majetku považovat pro daňové účely za výdaje ( náklady) daňově 

uznatelné, 
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 náklady příležitostí (VALOUCH, 2009). 

 

4.2 Pořízení majetku formou na úvěr 

Při koupi majetku na úvěr má podnik oproti koupi za hotové tyto výhody: 

 subjekt nepotřebuje větší množství volných finančních prostředků (ty si 

obstarává půjčkou prostřednictvím banky nebo jiné úvěrové instituce), 

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

peněžní prostředky a kupující má právo tento majetek daňově odepisovat, 

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

daňově uznatelným nákladem (výdajem) (VALOUCH, 2009). 

 

„Koupí na úvěr tak podnik obvykle získává za vypůjčené peníze právo do daňově 

uznatelných nákladů (výdajů) uplatňovat jak odpisy majetku, tak i placené úroky 

z půjček a úvěrů.“ (VALOUCH, 2009, str. 18). 

 

Samozřejmě, že se s touto možností pojí také jisté nevýhody oproti možnosti koupení 

za vlastní peněžní prostředky: 

 nutnost vynakládat další náklady na koupi – zejména placené úroky z úvěrů, 

poplatky spojené s vedením úvěrových účtů, poplatky za vyřízení žádosti o úvěr 

atd., 

 skutečnost, že přijmutím úvěru dochází k celkovému zadlužení podniku. 

 

Částka úvěru se objeví přímo v rozvaze, a to v položce cizích zdrojů. Tato skutečnost 

může poněkud zhoršit pozici podniku v případě hodnocení rizikovosti investory, 

obchodními partnery atd. (VALOUCH, 2009). 

 

4.3 Pořízení majetku formou leasingu 

Přestože leasingové financování formálně nezvyšuje podíl cizího kapitálu v rozvaze 

daného podniku, má vliv na skutečnou kapitálovou strukturu. Neuvážené rozšiřování 

leasingu může ovlivnit finanční riziko a stabilitu podniku, proto rozhodování 
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o finančním leasingu patří k podstatným, strategickým finančním rozhodovacím 

procesům (VALACH, 2005). 

Hlavní výhody leasingového financování jsou tyto: 

 umožňuje (podobně jako úvěr) užívat majetek, aniž by podnik musel mít kapitál 

na jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici. Touto 

skutečností urychluje zavedení investice do provozu (zvyšuje konkurenční 

schopnost podniku). 

 Leasingové financování je velice flexibilní (ve vztahu k interním zdrojům). 

Výše a rozložení splátek může být odvozována od náběhové křivky výnosů 

z výroby, může respektovat sezónnost výroby, a díky tomu se podnik nemusí 

dostávat do velkých platebních potíží a lépe zajišťovat svou likviditu. 

 Leasingové financování je často považováno za pružnější ve vztahu k úvěru. 

 Leasingové financování umožňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky do 

nákladů a tím snižovat základ zdanění a také výsledek hospodaření. 

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

spojené s jeho pořízením (např. riziko prodlužování doby výstavby, zvyšování 

ceny investice) a riziko s jeho vlastněním (VALACH, 2005). 

 

Pro správné ekonomické posouzení vhodnosti leasingového financování z hlediska 

nájemce je třeba uvést i některé jeho nevýhody: 

 hlavní nevýhodou tohoto financování jsou jeho náklady. Platí totiž 

skutečnost, že pořízení touto formou bývá obvykle dražší než pořízení pomocí 

úvěru či z interních zdrojů, 

 po ukončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný 

majetek. Pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu (modernizaci), ztratí 

daňovou výhodu vyšších odpisů, kterou jinak získal v průběhu leasingu (majetek 

se využívá, ale neodepisuje se, tím pádem stoupá základ daně), 

 přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, 

 obtíže při provádění potřebných úprav majetku 

 nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem 

 nebezpečí bankrotu leasingové společnosti (VALACH, 2005). 
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4.4 Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr 

„Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba respektovat tyto hlavní faktory: 

1) Daňové aspekty – odpisový, úrokový leasingový daňový štít (daňové úspory), 

různá daňová zvýhodnění investic při pořízení. 

2) Úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systému úvěrových splátek. 

3) Sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu životnosti. 

4) Leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu. 

5) Faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních 

toků spojených s úvěrem či leasingem.“ (VALACH, 2005, str. 404).  
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5 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

5.1 Obecné informace o společnosti 

Společnost, kterou jsem si vybrala pro zpracování bakalářské práce je reálná a všechny 

informace jsou skutečné, avšak název je fiktivní, protože jednatelé společnosti si nepřáli 

jméno zveřejňovat. 

Společnost  PROSS  s. r. o. byla založena dne 17. 3. 1993 (datum zapsání firmy do 

obchodního rejstříku).  

Předmětem podnikání společnosti jsou: 
4
 

- zemědělská výroba, (60%)
5
 

- zprostředkovatelské služby, (30%) 

- výroba a opravy zemědělských strojů, (0%) 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (5%) 

- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších 

škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně 

ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace s výjimkou odborných činností na 

úseku rostlinolékařské péče, (3%) 

- prodej chemických látek a chemických přípravků. (2%) 

 

Zemědělská výroba je hlavní a prioritní činností celé organizace. Jedná se pouze o 

rostlinnou výrobu, a to o pěstování pšenice ozimé, ječmene jarního, cukrové řepy, řepky 

ozimé, máku modrého a kukuřice. Z vyjmenovaných rostlin je v největším zastoupení 

pšenice a řepa, které tvoří hlavní zdroje zisku firmy. Živočišnou výrobu tato 

společnost PROSS s. r. o.  nikdy neprovozovala.  

Se zemědělskou výrobou je úzce spjatý i nákup a prodej chemických látek a přípravků. 

Tyto výrobky jsou nakoupeny, aby sloužily jako postřiky pro výše zmíněné pěstované 

rostliny. Podnik se nezabývá přímým zprostředkováním dalšího (postoupeného) prodeje 

těchto chemických produktů, ale nabízí tyto prostředky společně se službami ostatním 

podnikům – obchodním partnerům. 

                                                 
4
 Informace z výpisu z obchodního rejstříku firmy. 

5
 Procentuální vyjádření z celkového objemu tržeb podniku za rok 2010. 
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Hned po rostlinné výrobě podnikatelský záměr firmy dále vychází z poskytování 

služeb zemědělské prvovýrobě a polních mechanizovaných prací soukromě 

hospodařícím rolníkům i zemědělským podnikům. Jedná se o sezónní práce na poli: 

jarní práce – příprava půdy, setí jařin, postřiky porostů a hnojení porostů, sklizeň 

obilovin a řepky, setí ozimů, sklizeň cukrovky a orba. 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje podnik provozuje minimálně. Jedná se o 

výjimečné prodeje poskytnutého zboží. 

Hubení škodlivých činitelů je spojeno s celou rostlinnou výrobou a také poskytování 

zemědělských služeb. 

Protože má společnost tradici již od roku 1993 a své stále smluvní odběratele a 

zákazníky, daří se ji velmi dobře bojovat proti konkurenci, která v působícím regionu 

firmy neustále roste. Jedna z největších zbraní proti konkurenčním poskytovatelům 

stejných zemědělských služeb je neklesající kvalita provedení práce a také její 

nejvčasnější provedení. 

Jak lze poznat z jejího názvu, právní forma je společnost s ručením omezeným, která 

byla založena šesti společníky, kteří společně a nerozdílně splatili základní kapitál, 

a to ve výši 240 000 Kč. Společnost má dva jednatele, kteří jsou statutárním orgánem. 

Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně a zastupují ji ve všech věcech. 

Dohromady má společnost 14 zaměstnanců. 

 

5.2 Financování společnosti – její hlavní zdroje 

Společnost byla od svého vzniku – tj. v roce 1993 čtyři roky ztrátová, ovšem ostatní 

roky dosahovala již kladného hospodářského výsledku. K zápornému hospodářskému 

výsledku došlo v období 1999 - 2002 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při 

sklizni obilovin a zároveň se snížily i ceny komodit. Největší podíl na tržbách podniku 

(cca. 60%) má zemědělská výroba a potom dále poskytované služby v zemědělství. Ze 

zemědělské výroby se jedná hlavně o prodané komodity. 

Při vzniku společnosti byla zároveň podána žádost o půjčku. Tato půjčka byla 

poskytnuta ministerstvem zemědělství ČR formou dotace. Půjčka byla využita na 

podporu výstavby a nákupu zemědělských strojů.  
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Důležitou skutečností pro celou firmu je to, že tržby převyšují každým rokem 

náklady, které byly na ně vynaloženy. Hlavním zdrojem financování společnosti 

jsou tedy její vlastní tržby. Tyto tržby vznikají především v letní sezóně, kdy probíhají 

žně a potom ještě na podzim, kdy dochází ke sklizni řepy. Neopomenutelnou částkou 

příjmů jsou každoročně státní dotace na podporu zemědělské činnosti, které převyšují 

částku 1 000 000 Kč.  

V roce 2004 společnost žádala o poskytnutí úvěru na provozní činnost – především 

nákup chemických postřiků. Úvěr byl domluven ve výši 2 000 000 Kč. I když 

společnost nebyla ve finanční tísni, vyčerpala úvěr v celé jeho plánované výši, protože 

se jednalo o nákup nových – finančně náročnějších chemických přípravků na půdu a 

plodiny. Tento úvěr byl poskytnut Komerční bankou a.s. v dubnu roku 2004. K jeho 

poskytování bankou docházelo formou placení faktur za nakoupené chemické postřiky.  

K 1. 4. 2006 došlo k celkovému splacení tohoto úvěru.  
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5.1 Finanční situace ve firmě v letech 2008 – 2010 

Rozvaha (v tis.Kč) v letech 2008 – 2010 (zkrácená forma) 

Tabulka 1: aktiva (v tis. Kč) v letech 2008 – 2010 

ROK 
 

2008 2009 2010 

ROK 
 

brutto korekce netto brutto korekce netto brutto korekce netto 

AKTIVA CELKEM 1. 134 525 -59 573 74 952 133 318 -65 641 67 677 141 566 -70 202 71 364 

Dlouhodobý majetek (ř.4 + 8 + 9) 2. 97 815 -59 490 38 325 99 378 -65 543 33 835 103 739 -69 993 33 746 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 3. 92 162 -59 490 32 672 93 725 -65 543 28 182 98 086 -69 993 28 093 

Pozemky 4. 671 0 671 12 402 0 12 402 12 537 0 12 537 

Stavby 5. 6 366 -1 492 4 874 10 078 -1 733 8 345 9 342 -1 813 7 529 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6. 69 125 -57 998 11 127 71 245 -63 810 7 435 76 207 -68 180 8 027 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7. 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 9. 5 653 0 5 653 5 653 0 5 653 5 653 0 5 653 

Oběžná aktiva (ř.11 + 15 + 22) 10. 36 413 -83 36 330 33 834 -98 33 736 37 795 -209 37 586 

Zásoby (ř. 12 + 13 + 14) 11. 6 009 0 6 009 3 388 0 3 388 6 615 0 6 615 

Materiál 12. 354 0 354 520 0 520 905 0 905 

Nedokončená výroba a polotovary 13. 2 387 0 2 387 1 460 0 1 460 1 215 0 1 215 

Výrobky 14. 3 268 0 3 268 1 408 0 1 408 4 495 0 4 495 

Krátkodobé pohledávky (ř. 16 - 21) 15. 19 182 -83 19 099 20 545 -98 20 447 16 726 -209 16 517 

Pohledávky z obchodních vztahů 16. 9 382 -83 9 299 18 035 -98 17 937 13 926 -209 13 717 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

účastníky sdružení 
17. 639 0 639 759 0 759 883 0 883 

Stát - daňové pohledávky 18. 578 0 578 1 613 0 1 613 1 359 0 1 359 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 19. 2 0 2 2 0 2 28 
 

28 
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2008 2009 2010 

ROK 
 

brutto korekce netto brutto korekce netto brutto korekce netto 

Dohadné účty aktivní 20. 8 481 0 8 481 36 0 36 430 0 430 

Jiné pohledávky 21. 100 0 100 100 0 100 100 0 100 

Krátkodobý finanční majetek (ř. 23 +24 + 25) 22. 11 222 0 11 222 9 901 0 9 901 14 454 0 14 454 

Peníze 23. 45 0 45 40 0 40 20 0 20 

Účty v bankách 24. 8 337 0 8 337 6 938 0 6 938 11 496 0 11 496 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 25. 2 840 0 2 840 2 932 0 2 923 2 938 0 2 938 

Časové rozlišení 26. 297 0 297 106 0 106 32 0 32 

Náklady příštích období 27. 297 0 297 106 0 106 32 0 32 

Zdroj: vlastní zpracování + rozvaha firmy za roky 2008, 2009, 2010 (přílohy č. 1, 3, 5) 
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Z výše uvedeného výkazu můžeme zjistit, že celková aktiva společnosti v posledních 

třech letech hospodaření měla jak klesající, tak i rostoucí trend. Dlouhodobý hmotný 

majetek se však snížil, a to i přesto, že v roce 2009 došlo k nákupu nových pozemků, 

které zvýšily hodnotu dlouhodobého majetku o 11 731 000 Kč. Jednalo se o nákup polí 

zároveň i s nemovitostí poblíž sídla společnosti. Příčinou snížení celkového objemu 

dlouhodobého hmotného majetku byly odpisy stávajících zemědělských strojů a zároveň 

nedošlo k pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku. Nedokončený hmotný 

majetek měl podnik naposledy v roce 2008. Společnost nevlastní žádný dlouhodobý 

nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek v podobě akcií je neměnný a po 

celé sledované období stejný. Je to z toho důvodu, že v roce 1994 došlo k vypořádání 

majetkových poměrů mezi vlastníky společnosti a bývalým Jednotným zemědělským 

družstvem Opava. Z těchto akcií podniku neplyne žádný výnos, a proto se snaží o jejich 

redukci. V roce 2011 došlo již k odprodeji části těchto akcií společnosti Zelenina, a. s.   

Oběžná aktiva se chovala podobně jako stálá aktiva, tedy proměnlivě. Největší podíl 

na těchto aktivech mají zásoby, u kterých došlo v roce 2009 k poklesu téměř o polovinu, 

avšak v roce 2010 se opět zvýšily. Tyto výkyvy mezi zásobami jsou výsledkem toho, 

že v zásobách jsou nejvýraznější položkou vlastní výrobky. Tyto výrobky se 

neprodají vždy ten stejný rok, kdy se vypěstují, a to z důvodu očekávání příznivější 

ceny za tunu komodity na jaře následujícího roku. Nejčastěji se jedná o obiloviny, 

mák a kukuřici. I přes snahu dosažení většího zisku z vlastních výrobků, nelze 

celkový stav zásob hodnotit kladně, a to jednak z důvodu nelikvidnosti zásob, ale 

také z důvodu nebezpečí, které hrozí skladovaným komoditám. Např. může dojít 

k zvýšení teploty vzduchu nebo vlhkosti v halách, kde se komodity skladují, a tím 

dojde k znehodnocení daného výrobku. Mimo tyto nežádoucí vlivy může dojít také 

k napadení obilovin škůdci. V roce 2008 a 2010 přesahuje hodnota zásob na skladě 

6 000 000 Kč, což je příliš mnoho a pracovníci firmy by se měli snažit o snížení této 

sumy aspoň na polovinu. Další významnou položkou pro každý podnik jsou 

pohledávky, a nejčastěji pohledávky z obchodních vztahů. Z přiložených rozvah 

společnosti je na první pohled patrné, že mezi rokem 2008 a 2009 došlo ke skokovému 

nárůstu právě těchto pohledávek. Hodnota se totiž zvýšila dvojnásobně. Příčinou 

tohoto  - pro firmu samozřejmě nežádoucího – nárůstu je nově uzavřená smlouva se 

společností Moravskoslezské cukrovary a. s. Tato společnost si totiž určila splatnost 
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svých závazků vůči PROSS s. r. o. v předem stanovených termínech, které se vázaly 

až k roku 2010. V tomto roce došlo již k poklesu pohledávek z obchodních vztahů, ale 

stále se ke konci roku váže v pohledávkách hodnota větší než 10 000 000 Kč. I zde je 

příčina u hlavního odběratele, a to Moravskoslezského cukrovaru. U krátkodobého 

finančního majetku došlo v posledním roce k nárůstu a v tomto roce došlo zároveň i 

k velkému snížení časového rozlišení – konkrétně k nákladům příštích období. Na závěr 

komentáře stojí za zmínku ještě položka krátkodobé cenné papíry a podíly. Hodnota 

této položky se za poslední tři roky postupně snižovala, což je pro firmu samozřejmě 

nežádoucí jev. Jedná se konkrétně o úložku vkladu do podílových fondů, kterou 

zprostředkovala firmě Komerční banka a. s. Z původní hodnoty 3 000 000 Kč zbývá na 

konci roku 2010 částka 2 938 000 Kč. Jde tedy o značně nevýhodný vklad, který je 

ovšem časově vázaný a společnost bude mít přístup k tomuto vkladu až v roce 2013. 

 

Tabulka 2: pasiva (v tis. Kč) v letech 2008 - 2010 

ROK 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 74 952 67 677 71 364 
Vlastní kapitál (ř. 4 + 5 + 6 + 7 + 10) 55 012 56 831 65 085 
Základní kapitál 240 240 240 

Kapitálové fondy 46 46 46 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 98 98 98 
Výsledek hospodaření minulých let 50 917 54 628 56 446 
Nerozdělený zisk minulých let 55 758 59 469 61 287 
 Neuhrazená ztráta minulých let -4 841 -4 841 -4 841 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 711 1 819 8 255 
Cizí zdroje (ř. 12 + 14 + 23) 19 940 10 846 6 279 
Dlouhodobé závazky 134 184 138 
Závazky z obchodních vztahů 134 184 138 
Krátkodobé závazky 13 076 6 392 4 331 
Závazky z obchodních vztahů 7 717 5 324 1 820 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 112 111 0 
Závazky k zaměstnancům 167 171 216 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 269 278 207 
Stát - daňové závazky a dotace 78 491 1 972 
Krátkodobé přijaté zálohy 4 733 0 68 
Dohadné účty pasivní 0 17 48 
Bankovní úvěry a výpomoci 6 730 4 270 1 810 
Krátkodobé bankovní úvěry 6 730 4 270 1 810 
Časové rozlišení 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování + rozvaha firmy za rok 2008, 2009, 2010 (přílohy č. 1, 3, 5) 
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Jak lze vyčíst z uvedené tabulky, vlastní kapitál, výsledek hospodaření minulých let a 

také nerozdělený zisk minulých let má rostoucí trend. Určitou měrou toto zvýšení 

způsobilo rozšíření nabízených služeb ostatním podnikatelským subjektům či 

samohospodařících rolníků, ale také snížení nákladů, kterého společnost za poslední rok 

dosáhla. 

Základní kapitál je už od počátku neměnný. Společníci na začátku podnikání splatili 

společně základní kapitál ve výši 240 000 Kč a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení 

tohoto kapitálu a ani se nepředpokládá, že by k takové změně došlo. Kapitálové fondy a 

rezervní fond se také po sledované období nezměnily. Výrazně se mění položka 

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

mají závazky z obchodních vztahů, což znamená, že podnik splácí své závazky dříve a 

nedochází již k přenesení starších závazků do dalšího účetního období. V roce 2010 došlo 

k většímu nárůstu v položce Stát – daňové závazky a dotace. V této hodnotě jsou 

zahrnuty státní dotace na půdu a na cukrovou řepu, které podnik získal. Zvláště v roce 

2010 byla částka dotací větší než obvykle a to z toho důvodu, že v roce 2009 bylo 

vypěstováno více cukrové řepy. Právě na tuto plodinu se vyplácejí dotace zpětně, takže 

společnost je obdrží až v roce 2010. Co je ovšem důležité zmínit je to, že výsledek 

hospodaření za běžné účetní období se v roce 2010 podstatně zvýšil – dosahuje 

částky 8 255 000 Kč. Největší podíl na tomto zvýšení mají náklady, které se v roce 2010 

oproti roku 2009 snížily dohromady přibližně o 5 milionů. Největší rozdíl v nákladech 

byl na účtu 501 – kde podnik účtuje o spotřebě hnojiv, osiv, ale také nafty a použitých 

náhradních dílů na zemědělské stroje. Dalším důvodem zvýšení výsledku hospodaření 

v roce 2010 bylo zvýšení tržeb za prodej dlouhodobého majetku, který byl pro firmu již 

nepotřebný, a proto došlo k odkupu pro jiný zemědělský podnik. 

Oproti tomu dochází také ke skutečnosti, že se snižuje podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech firmy. Ve sledovaném období společnost nežádala o úvěr, ale pouze splácela 

již předem poskytnuté bankovní úvěry (z roku 2007). Přesněji se jednalo o úvěr na 

sklízeč řepy značky Holmer a na kombajn značky Fendt. Ke splacení těchto úvěrů došlo 

v roce 2011.  
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Výkaz zisků a ztráty v letech 2008 – 2010 

Tabulka 3: výkaz zisků a ztráty (v tis. Kč) v letech 2008 - 2010 

ROK 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 5 031 9 132 6 426 
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 162 7 833 5 730 
Obchodní marže 869 1 299 696 
Výkony (ř. 6 + 7 + 8) 35 661 27 427 33 860 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 32 255 30 092 30 909 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 291 -2 787 2 842 
Aktivace  115 122 109 
Výkonová spotřeba (ř. 10 + 11) 19 708 18 304 18 598 
Spotřeba materiálu a energie 14 577 14 095 13 422 
Služby 5 131 4 209 5 176 
Přidaná hodnota 16 822 10 422 15 958 
Osobní náklady (ř. 14 + 15 + 16) 8 633 9 278 8 611 
Mzdové náklady 6 203 6 720 6 266 

    Náklady na soc..zabezpečení a zdrav. pojištění 2 162 2 272 2 088 
Sociální náklady 268 286 257 
Daně a poplatky 440 520 593 
Odpisy DNHM 8 721 6 171 5 366 
Tržby z prodeje DM  310 684 1 165 
Tržby z prodeje materiálů 10 4 11 
Zůstatková cena prodaného DM 0 730 475 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 0 18 112 
Ostatní provozní výnosy 7 480 8 485 8 135 
Ostatní provozní náklady 60 120 32 
Provozní výsledek hospodaření 6 768 2 758 10 080 
Výnosové úroky 293 21 15 
Nákladové úroky 452 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 227 106 
Ostatní finanční náklady 1 360 661 433 
Finanční výsledek hospodaření -1 519 -413 -312 
Daň z příjmu za běžnou činnost – splatná 1 737 698 1 935 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 512 1 647 7 833 
Mimořádné výnosy 199 172 428 
Mimořádné náklady 0 0 6 
Mimořádný výsledek hospodaření 199 172 422 
Výsledek hospodaření za účetní období 3 711 1 819 8 255 
Výsledek hospodaření před zdaněním 5 448 2 517 10 190 

Zdroj: vlastní zpracování + Výkaz zisku a ztráty za rok 2008, 2009, 2010 (přílohy č. 2, 4, 6) 

 

Z výkazu zisku a ztráty je na první pohled vidět, že výsledek hospodaření  - v tomto 

případě zisk – se v roce 2009 snížil oproti roku 2008. To bylo způsobeno velmi 

malým provozním výsledkem hospodaření. I když v tomto roce společnost dosáhla 

zvýšených tržeb za prodej zboží, tržby za vlastní výrobky a služby se snížily. Celkově se 

také zvýšily náklady. Ovšem v roce 2010 se zisk zvýšil o více než 6 000 000 Kč. 
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Největší podíl na této změně nese provozní výsledek hospodaření, který se zvýšil díky 

tržbám z prodeje DM a součastně k tomuto výsledku pomohlo i celkové snížení nákladů, 

a to jak osobních, tak také provozních a finančních. K největšímu snížení v nákladových 

položkách (o více jak 800 000 Kč) došlo u odpisů dlouhodobého hmotného majetku. Ve 

všech třech letech se prodal i materiál na skladě, který podnik už nepotřebuje. Tento 

materiál se ovšem prodal se ztrátou. 

 

5.2 Výpočty ukazatelů hospodaření společnosti  

Při výběru možností financování pořízení DHM do firmy a jejich následného porovnání 

bylo provedeno několik výpočtů důležitých ukazatelů hospodaření dané firmy. Mezi tyto 

ukazatele jsou zařazeny: 

 ukazatel rentability 

 ukazatel likvidity  

 ukazatel zadluženosti  

 

5.2.1 Ukazatelé rentability 

Jeden z dílčích podnikových cílů je dosahování dostatečně vysoké rentability. Rentabilita 

se obecně vyjadřuje jak  kvocient „přebytku z použitého kapitál“ ku „použitému 

kapitálu“. Konkrétně se jedná o poměr  

 určité úrovně hospodářského výsledku 

 a jiné libovolné veličiny, jakou je např. cizí kapitál, vlastní kapitál, celkový 

kapitál či obrat. 

Rentabilita je měřítkem úspěšnosti podnikatelského subjektu. K nejběžnějším ukazatelům 

rentabilit ty se řadí (ZINECKER, 2008): 

 

1) rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

ROA =  
    

              
 ) x 100   

 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financována.  Při použití EBIT (výsledek hospodaření za 
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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. Používá se při porovnávání firem s rozdílnými daňovými 

podmínkami a také s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích (ZINECKER, 2008). 

 

2) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE =  
   

               
 ) x 100   

 

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

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

jejich investičního rizika (ZINECKER, 2008). 

 

3) Rentabilita tržeb (ROS) 

ROS =  
   
     

) x 100      

ROS – charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby (ve jmenovateli) zde představují 

tržní ohodnocení výkonů firmy za určité období. Výkony měří výkonnost firmy, tj., 

jak účinně využije všechny své prostředky k vytvoření hodnot, s nimiž se uchází o 

přízeň trhu. Teprve tržní uznání výsledků práce firmy stanoví jejich cenu, která se do 

firmy vrátí k pokrytí nákladů a vytvoření zisku (SEDLÁČEK, 2001). 

 

Tabulka 4: ukazatelé rentability 

Rok 2008 2009 2010 Doporučené hodnoty 

ROA (v %) 7,87 3,72 14,28 více než 10% 

ROE (v %) 6,75 3,2 12,68 3x-6x větší než prům.úročení dl.vkladů 

ROS (v %) 9,87 4,56 22,11 více než 6% 
Zdroj: vlastní zpracování + výpočty 
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          Graf 1: ukazatelé rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedených výpočtů lze stručně charakterizovat tyto skutečnosti: 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) ukazuje míru výnosu na aktiva 

v jednotlivých letech. Největší podíl na zisk věřitelům byl v roce 2010 a to 14,28 %. 

Ve skutečnosti lze tento výsledek interpretovat tak, že na 1 Kč vloženého kapitálu 

připadlo asi 14,3 haléřů zisku. Výsledek přesahuje doporučenou hodnotu vyšší než 

10%, proto hodnotím výsledek jako velmi dobrý.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  - míra ziskovosti vlastního kapitálu – 

dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2010 a to 12,68 %.  Tento výsledek můžeme 

interpretovat tak, že na 1 Kč vlastního kapitálu připadá asi 13 haléřů zisku. Tento 

výsledek není velmi uspokojující vzhledem k předešlým rokům, a proto by se měla 

společnost snažit o zvýšení míry ziskovosti. 

Rentabilita tržeb (ROS) – svědčí o poměrně dostačující ziskovosti tržeb a to hlavně 

v roce 2010, kdy na 1 Kč tržeb připadlo asi 22 haléřů čistého zisku. 

Jak lze vyčíst z výpočtů rentability, mezi rokem 2008 a 2009 došlo k poklesu 

rentability a výsledky se nenacházely v optimální výši, ovšem v roce 2010 bylo 

dosaženo výborných výsledků. 

Celková rentabilita (všech tří vypočítaných položek) podniku nedosahovala 

v prvních dvou letech analýzy dostatečné výsledky a nacházela se pod doporučenou 

hodnotu. V roce 2010 však výsledky rentability značně přesahují doporučené 
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hodnoty a z předběžných výkazů roku 2011 lze konstatovat velmi podobný vývoj. 

Aktuální rentabilita firmy je tedy dobrá. 

5.2.2 Ukazatelé likvidity   

Tento ukazatel charakterizuje schopnost firmy dostát svým závazkům. Likvidita 

vyjadřuje souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má společnost k dispozici 

pro úhradu svých splatných závazků. S likviditou je úzce spjata solventnost firmy. Ta se 

definuje jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost. Existuje tedy 

vzájemná podmíněnost likvidity a solventnosti. Lze říci, že podmínkou solventnosti je 

likvidita (SEDLÁČEK, 2001). 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (v čitateli), tím, co je nutno zaplatit 

(ve jmenovateli). Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv společnosti (SEDLÁČEK, 2001). 

 

Mnohé společnosti musí řešit následující problém, a to, zda dosáhnout cíle platební 

schopnosti nebo cíle maximalizace rentability. Vychází se ze skutečnosti, že příliš vysoký 

stav likvidních prostředků snižuje rentabilitu (peníze na bankovním účtu přináší pouze 

minimální zhodnocení ve srovnání s alternativními investičními příležitostmi). Z tohoto 

důvodu by měly být cíle podnikových financí: 

 rentabilita pokud možno co nejvyšší a také 

 stav likvidních prostředků právě na takové úrovni, jaký je zapotřebí (ZINECKER, 

2008). 

 

1) Běžná likvidita 

Zobrazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Tento ukazatel 

je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší 

než 1,5 (SEDLÁČEK 2001). 

Běžná likvidita = 
             

                  
     

 

2) Pohotová likvidita 

Přesnější ukazatel, protože v tomto případě vylučuje z oběžných aktiv zásoby a 

ponechává v čitateli pouze peněžní prostředky, 

Pro zachování likvidity firmy by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. 
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Pohotová likvidita = 
                    

                  
    

 

V takových analýzách je užitečné zkoumat i poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové 

likvidity. Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob 

v rozvaze firmy (SEDLÁČEK, 2001). 

 

3) Okamžitá likvidita 

Měří schopnost společnosti hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují 

peníze a jejich ekvivalenty. Okamžitá likvidita je zajištěna při hodnotě 

ukazatele alespoň 0,2. 

Okamžitá likvidita= 
                              

                        
  

(SEDLÁČEK, 2001) 

 

 

r. 2008  

B.L. = 
     

     
        

P.L. = 
          

     
       

O.L. = 
     

     
      

r. 2009  

B.L. = 
     

    
        

P.L. = 
          

    
       

O.L. = 
    

    
      

r. 2010  

B.L. = 
     

    
        

P.L. = 
          

    
       

O.L. = 
     

    
      

 

 

Tabulka 5: ukazatele likvidity 

Rok 2008 2009 2010 Hodnota ukazatele 

Běžná likvidita 2,78 5,28 8,68 rozmezí 1,5 – 2,5 

Pohotová likvidita 2,32 4,75 7,15 nesmí klesnout pod 1 

Okamžitá likvidita 0,86 1,55 3,34 rozmezí  0,2 – 0,5 
Zdroj: vlastní zpracování + výpočty 
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Graf 2: ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doporučené hodnoty (1,5 – 2,5) běžné likvidity zde převyšují všechny tři roky. V roce 

2010 byla likvidita dokonce až zbytečně vysoká. Tyto výsledky jsou ovlivněny 

skutečností, že v roce 2010 nepřibyl žádný nový úvěr a ten stávající byl již téměř splacen. 

Zde lze odkazovat také na míru zadluženosti, která je velmi nízká, což celou likviditu 

z velké části ovlivňuje. K celému výsledku také přispěl postupný růst oběžných aktiv, a 

to především zásob a výrobků. 

Výraznou slabinou ukazatele je to, že často není splněn důležitý předpoklad k celému 

výpočtu běžné likvidity – možnost, že veškerá oběžná aktiva nebude možné v krátkém 

čase přeměnit v hotovost. Např. určitá část zásob může být již nepoužitelná a také obtížně 

prodejná. Tento ukazatel stavového typu by měl být posuzován v časovém vývoji. 

(DLUHOŠOVÁ, 2006). 

 

Z výsledků pohotové likvidity (doporučené hodnoty vyšší než 1) jasně vyplývá, že s ní 

nemá společnost žádný problém. Růst tohoto ukazatele nám signalizuje zlepšení finanční 

a platební situace, která je daná celkovým zlepšením všechny výsledků firmy za poslední 

tři roky podnikání.  

Vyšší hodnota je vykazována z důvodu většího množství peněžních prostředků na 

bankovních účtech. Jednatelé firmy by měli zvážit, zda by nebylo výhodnější investovat 
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volné peněžní prostředky do akcií případně podílových fondů nebo podniknout jinou 

investici, která by jim tyto volné peníze lépe zhodnotila a přinášela zisk.  

 

Jak je patrno z tabulky, v případě okamžité likvidity (doporučená hodnota 0,2 – 0,5) 

PROSS s. r. o. bez problémů dosahuje doporučených hodnot a v roce 2010 je 

mnohonásobně převyšuje.  Tyto výsledky (především v roce 2010) jsou ovlivněny tím, že 

krátkodobý finanční majetek je zdaleka větší než krátkodobé závazky. Jak už bylo řečeno 

výše, organizace za poslední tři roky nežádala o žádný nový úvěr, pouze čerpala stávající, 

ovšem např. peníze na bankovních účtech rostly.  Zde je také nutno říci, že koeficient je 

až zbytečně velký. Jednatelé společnosti by se měli opět zamyslet nad investováním.  

 

Závěrem lze likviditu firmy PROSS s. r. o. hodnotit jako negativní, a to v tom smyslu, že 

je až příliš velká. Všechny tři roky totiž dosahuje mnohem vyšších výsledků, než jsou 

doporučované hodnoty, což znamená, že podnik má dostatek volných peněžních 

prostředků, které mají téměř nulovou výnosnost. Bylo by vhodné investovat, což by 

znamenalo lépe zhodnotit volné peněžní prostředky.  

5.2.3 Ukazatelé zadluženosti 

Tito ukazatelé udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. Měří, 

v jakém měřítku firma používá k financování dluhy. Zadluženost ale není pouze negativní 

charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní 

hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. K analýze zadluženosti 

slouží mnoho ukazatelů (SEDLÁČEK, 2001). 

 

1) Celková zadluženost 

Vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Věřitelé preferují 

nízký ukazatel zadluženosti, protože potom jim nevznikají velké ztráty v případě 

likvidace. Vlastníci hledají větší finanční páku (rentabilitu vlastního kapitálu 

může za určitých podmínek příznivě ovlivňovat vyšší podíl cizího kapitálu). 

Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro společnost obtížné získat 

dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by se 

zdráhali půjčovat firmě další peníze nebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu 

(SEDLÁČEK, 2001). 
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Celková zadluženost = 
            

              
 x 100 

 

2) Kvóta vlastního kapitálu  

Informuje o vybavenosti vlastním kapitálem a také finanční nezávislosti. Zároveň 

je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Oba tito ukazatele (jejich součet je 

roven 1) informují o finanční struktuře firmy (o skladbě kapitálu). Převrácená 

hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční páku, která vede 

k finančnímu zadlužení firmy (SEDLÁČEK, 2001). 

Kvóta vlastního kapitálu =  
               

              
 

 

3) Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. 

Napomáhá nalézt optimální poměr krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů. 

Dlouhodobá zadluženost = 
                       

              
 

(SEDLÁČEK, 2001). 

4) Běžná zadluženost 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, 

pasivní přechodné a dohadné položky) s celkovými aktivy.  

Běžná zadluženost = 
                       

              
 (SEDLÁČEK, 2001). 

 

5) Dlouhodobé krytí stálých aktiv  

Ukazatel vyjadřuje krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem. Při 

hodnotě vyšší než 1 dochází k překapitalizaci, která sice znamená vyšší 

stabilitu firmy, ale snižuje se celková efektivnost podnikání. Pro analýzu 

ukazatele je rovněž významná trvale vázaná část oběžných aktiv firmy. 

Dl. krytí stálých aktiv = 
                          

            
    (SEDLÁČEK, 2001). 
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Podnik by měl mít tolik kapitálu, kolik potřebuje. Pokud má však kapitálu více, je jeho 

využití nehospodárné (SYNEK, 2011). Pokud je podnik překapitalizován, znamená to, že 

kryje svým vlastním kapitálem (event. i dlouhodobými zdroji) i část oběžných aktiv. Je-li 

naopak podnik podkapitalizován, potom krátkodobé cizí zdroje kryjí i část dlouhodobého 

majetku (WOLTERS KLUWER ČR, 2012). 

r. 2008  DKSA= 
         

     
      

 

r. 2009  DKSA= 
         

     
      

 

r. 2010  DKSA= 
         

     
       

Tabulka 6: ukazatelé zadluženosti 

Rok 2008 2009   2010 

Hodnota 

ukazatele 

Celková zadluženost (%) 

26,60 16,00 8,80 

50%/50% 

40%/60% 

Kvóta vlastního kapitálu 0,73 0,834 0,91 + - 1 

Dlouhodobá zadluženost (%) 0,10 0,20 0,10 co nejmenší 

Běžná zadluženost (%) 26,40 15,80 8,60 co nejmenší 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

1,44 1,69 1,93 

>1 = 

překapitalizace 
Zdroj: vlastní zpracování + výpočty 

Graf 3: ukazatelé zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Nejmenší podíl na celé zadluženosti má dlouhodobá zadluženost, která je téměř 

zanedbatelná. Maximální zadluženost (resp. doporučená hodnota poměru cizího a 

vlastního kapitálu v podniku) by se měla pohybovat okolo 50 %, jak lze ale vyčíst 

z těchto ukazatelů, PROSS s. r. o. dosahuje maximálně poloviny této hodnoty. V období 

tří let zadluženost podniku postupně klesá, a proto v roce 2010 je dosaženo nejmenších 

hodnot. Tato skutečnost vyplývá z toho, že společnost nežádala za posuzované roky a 

žádný nový úvěr, pouze splácela úvěr již zavedený. Tyto výsledky ovšem nejsou pro 

firmu nejlepší. Téměř celý chod společnosti a všechny náklady hradí z vlastních zdrojů, 

což je pro společnost velmi rizikové. 

Kvóta vlastního kapitálu dosahuje naopak velmi vysoké hodnoty, což je pro podnik 

dobře. Tito ukazatelé nám říkají, že vybavenost vlastním kapitálem firmy je velice dobrá 

a společnost je finančně nezávislá. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv – z vypočítaných hodnot se dozvídáme, že podnik je 

překapitalizován.  

 Znamená to tedy, že jsou vlastní zdroje používány i ke krytí oběžných aktiv. Podnik tedy 

nedostatečně využívá cizí zdroje, což má za důsledek sice vyšší stabilitu a solventnost 

podniku, ale za cenu nižší výnosnosti kapitálu (EAMOS, 2012). 

 

Závěrem lze říci, že podnik je na základě vypočítaných hodnot minimálně zadlužen 

(pouze kolem 17%). Tento ukazatel velmi často zajímá finanční instituce, které na 

základě této analýzy určí, zda dané firmě půjčí cizí kapitál nebo nikoliv. V tomto 

případě by podnik neměl problém se získáním úvěru. 

 

5.3 Souhrnné hodnocení poměrových ukazatelů a z toho plynoucí návrh 

řešení 

Aby jednatelé firmy získali přesný a aktuální obraz o finanční situaci ve své firmě, 

zhodnotím zde výše probírané ukazatele a následně navrhnu nejefektivnější řešení při 

rozhodování, jakou formu financování zvolit při pořízení dlouhodobého hmotného 

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

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

realizovala zisk.  

U ukazatele ROE bylo dosaženo nejlepšího výsledku v roce 2010, který lze interpretovat 

tak, že z 1 Kč investovaného kapitálu vlastníkem společnost získala 12,7 haléřů zisku. 

Z předběžných výkazů roku 2011 lze říci, že tato hodnota se dále zvyšuje, což je 

samozřejmě pro vlastníky společnosti prioritní a pozitivní jev.  

Z ukazatele ROA lze interpretovat, že míra výnosu z vložených aktiv nebyla 

v předešlých letech dostačující. Kladně lze hodnotit nárůst tohoto ukazatele v roce 2010, 

kdy dosahoval z 1 Kč vložených aktiv společnosti 14,3 haléřů zisku. Tento vývoj 

hodnotím jako pozitivní, protože roste produkční síla podniku. 

I u ukazatele ROS je dosaženo nejlepšího výsledku právě v roce 2010, a to 22,11 %.  

Znamená to tedy, že společnost z 1 Kč tržeb produkuje přes 22 haléřů zisku. Tento 

výsledek je zřejmě ovlivněn dostatečným snížením nákladů mezi rokem 2009 a 2010 a 

také ochotou zákazníků nakupovat za stanovené ceny společnosti PROSS s. r. o. I tento 

ukazatel je pro společnost velmi důležitý a jednatelé se snaží, aby bylo dosahováno co 

nejvyšších hodnot. Celková ziskovost podniku meziročně od roku 2009 roste. Důležité je, 

aby společnost v tomto rostoucím trendu i nadále pokračovala.  

 

Celkové hodnocení likvidity dané společnosti lze charakterizovat tak, že společnost za tři 

roky provozování své činnosti dosahovala nadprůměrných hodnot.  

Běžná likvidita od roku 2008 vykazuje meziročně rostoucí trend. Nejvyšší hodnotu 

dosáhla v roce 2010, kdy převyšovala doporučenou hodnotu více než třikrát (8,68). 

Vysoká běžná likvidita nám ukazuje, že oběžná aktiva společnosti dokážou bez problému 

pokrýt krátkodobé závazky společnosti. 

Pohotová likvidita také dosahuje příliš vysokých výsledků, a to za všechny tři roky, což 

není pro společnost pozitivní jev. Tato situace vznikla v důsledku celkového zvýšení 

krátkodobých pohledávek. Pozitivum pro společnost je takové, že měla dostatek vlastních 

finančních prostředků na hrazení svých splatných závazků. 

Okamžitá likvidita je extrémně vysoká a pro firmu to znamená jediné – zvolit vhodný 

způsob investice, a tak snížit množství volných peněžních prostředků na bankovním účtu 

a v pokladně.  
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Zadluženost firmy PROSS s. r. o. je na rozdíl od výše zmíněných ukazatelů velmi malá. 

Existuje zde jistá souvislost mezi výsledky likvidity a zadluženosti – tím, že jsou 

ukazatele likvidity velmi vysoké, znamená to, že má podnik přebytek volných peněžních 

prostředků, které by jinak mohl vhodně investovat.  

Skutečnost, že se zadluženost společnosti za poslední tři roky stále snižuje, je způsobena 

postupným splácením úvěru, pro který se společnost PROSS s. r. o. rozhodla v roce 2007. 

Závěrem můžeme konstatovat, že by měla používat více cizího kapitálu, než tomu bylo 

doposud a to hned z několika důvodů. Použití cizího kapitálu je levnější, a také méně 

rizikovější. 

 

Z výše analyzovaných ukazatelů doporučuji firmě svou finanční situaci řešit 

následovně: 

Z důvodu extrémně vysoké likvidity všech tří stupňů, jednoznačně doporučuji 

investovat tyto volné peněžní prostředky, a to v podobě nákupu nového 

dlouhodobého hmotného majetku - traktoru, pro který se společnost rozhodla. Díky 

této investici se společnosti podaří zrychlit a zkvalitnit poskytované služby v zemědělství, 

které mohou mít za následek i vyšší tržby a následně zisk. Zadluženost podniku se sice 

při tomto řešení nezvýší, ale sníží se likvidita. Důležité je také zmínit, že i když podnik 

vynaloží větší objem peněžních prostředků, tak přesto bude schopen bez problému i 

nadále splácet všechny své závazky, které se během roku vyskytnou. Samozřejmě jsou 

zde započítány i vynaložené peněžní prostředky na náklady, které se firmě během 

hospodařícího roku vyskytnou.
6
 

 

Toto řešení navrhuji i z toho důvodu, že je pro společnost nejlevnější a 

nejefektivnější. Ve skutečnosti totiž zaplatí pouze pořizovací cenu traktoru a k tomu 

pojištění, ale nemusí zde již platit žádné náklady navíc, jak by to bylo při volbě jiných 

možností  - leasing, úvěr. 

Níže uvedené výpočty slouží pro názorné zobrazení změn hodnot likvidity všech tří 

stupňů daného podniku při koupi traktoru z vlastních finančních prostředků. 

                                                 
6
 Skutečnost, že podnik bude mít po zbytek hospodařícího roku dostatek finančních prostředků na všechny 

své výdaje vyplývá z interních zdrojů firmy, které byly poskytnuty. Ke konci dubnu roku 2012       

PROSS s. r. o.  disponuje naprosto dostatečnými peněžními prostředky na svém běžném účtu. 
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Nejdříve provedu výpočet změny likvidity s hodnotami z roku 2010: 

 

běžná likvidita: 

OA/krát.závazky = 37 586 000-2 856 000/4 134 000 = 8,4 

pohotová likvidita: 

OA-zásoby/krát.závazky = 37 586 000-6 615 000-2 856 000/4 134 000 = 6,8 

okamžitá likvidita: 

Krát.fin.majetek/krát.závazky = 14 454 000-2 856 000/4 134 000 = 2,81 

 

Nyní jsou hodnoty finančních prostředků získány z předběžných výsledků hospodaření 

firmy za rok 2011.  

Pokud by společnost v roce 2011 koupila za vlastní finanční prostředky traktor v hodnotě 

2 856 000 Kč, ukazatelé likvidity se změní následovně: 

 

běžná likvidita: 

OA/krát.závazky = 35 123 000 - 2 856 000/3 969 000 = 8,13 

pohotová likvidita: 

OA-zásoby/krát.závazky = 35 123 000 - 6 875 000 - 2 856 000/3 969 000 = 6,4 

okamžitá likvidita: 

Krát.fin.majetek/krát.závazky = 9 333 540 - 2 856 000/3 969 000 = 1,63 

 

 

V roce 2011 by se běžná likvidita oproti roku 2010 snížila z 8,62 na 8,13, pohotová 

likvidita se oproti roku 2010 snížila ze 7,15 na 6,4 a okamžitá likvidita oproti roku 2010 

snížila z 3,34 na 1,63. 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že došlo ke snížení likvidity daného podniku oproti 

výsledkům z roku 2010. Avšak nadále je likvidita podniku stále velmi vysoká, a proto by 

jednatelé firmy měli neustále uvažovat nad investováním do dalších vhodných nabídek, 

jako např. nákup nové půdy, modernizaci stávajících budov, nákup zemědělských strojů 

nebo také investování do akcií významných finančních institucí.  
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6 POPIS NAKOUPENÉHO TRAKTORU 

Dlouhodobým majetkem, který se společnost rozhodla pořídit je traktor značky FENDT 

714 Vario. Traktory, které společnost dosud má, jsou sice ještě plně funkční a využívají 

se pro zemědělskou činnost, avšak tento nový traktor je výkonnější, rychlejší a má řadu 

nových funkcí, které dosavadní traktory společnosti nemají. Jednatelé firmy jej pořizují 

především pro efektivnější a rychlejší průběh setí a následné sklizně, a to jak obilovin, tak 

cukrové řepy. Níže se podrobněji zmíním o technických a dále pak i jiných parametrech 

daného traktoru. 

 

Ceníková cena za FENDT 714 Vario            123 941 € 

Ceníková cena při kurzu 25,50 Kč/Eur   3 160 495,50 Kč 

Akční cena platná do vyprodání zásob   2 856 000,00 Kč 

DPH 20%          571 200,00 Kč  

Cena celkem       3 427 200,00 Kč  

 

Záruční doba činí 24 měsíců nebo 2000 motohodin, a to podle toho, která skutečnost 

nastane dříve. 

 

Technické parametry: 

 6válcový motor Deutz, 6,057 litrů obsah, 

 turbodmychadlo + chladič stlačeného vzduchu, vysokotlaký vstřikovací systém 

Common rail s tlakem 1600 barů, 

 spotřeba paliva 198 g/kWh, 

 Vario převodovka s plynulým převodem, funkce tempomatu, hlídání max. 

poklesu otáček, 

 palivová nádrž na 340 litrů. 

Vybavení traktoru: 

 multifunkcčí Joystict, komfortní sedadlo odpružené vzduchem pro řidiče, druhé 

sedadlo pro spolujezdce, 

 filtr škodlivin, maják na levé části kabiny, zadní stěrač a ostřikovač, sada rádia a 

reproduktory, pracovní světlomety, klimatizace aj. 
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7 VARIANTY FINANCOVÁNÍ 

 

Každá společnost, která se rozhodne pro nákup dlouhodobého hmotného majetku, se 

nachází v situaci, v které si může vybrat, jaký typ financování pořízení tohoto majetku 

zvolí, a to buď možností úvěru, leasingu nebo použitím svých vlastních peněžních 

prostředků. V následující části mé bakalářské práce budu mezi sebou porovnávat 

jednotlivé varianty úvěrů a leasingů, které byly společnosti PROSS s. r. o. nabídnuty pro 

pořízení traktoru FENDT Vario 714 a na základě kalkulace daných nabídek vyhodnotím 

nejlepší variantu. Do porovnávání zahrnu také pořízení majetku vlastními finančními 

zdroji firmy.  

Aby bylo srovnání nabídek od různých společností přehlednější a srozumitelnější, uvedu 

zde základní informace, které byly pro všechny finanční instituce stejné a závazné. 

 

- PC traktoru bez DPH   2 856 000,00 Kč 

- PC traktoru s DPH   3 427 200,00 Kč 

- doba splácení    5 let (60 měsíců) 

- výše úvěru    2 856 000 Kč 

- časová perioda splátek  měsíční 

  

dále pak u leasingových společností   

- první navýšená částka 

- zůstatková cena při prodeji   

 

7.1 Nabídky úvěrů 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala tři úvěrové produkty od třech 

významných poskytovatelů těchto služeb, kteří se vyskytují na českém trhu. 

Mezi tyto společnosti patří: 

 ČSOB Leasing a.s. 

 Komerční banka a.s. 

 UniCredit Bank a.s. 

 K výběru právě těchto finančních institucí jsem uvažovala o těchto skutečnostech: 
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- u společnosti Komerční banka a. s. má organizace zřízený svůj běžný a 

spořící účet. Zároveň už v minulých letech byl firmě poskytnut touto společností 

úvěr. 

- ČSOB Leasing a. s. má velmi rozsáhlé působení své činnosti právě 

v Moravskoslezském kraji, kde má také sídlo PROSS s. r. o. Spolupráce 

s ČSOB Leasing a. s. se vyskytla již v minulosti, při zakládání společnosti, 

- UniCredit Bank a. s. je poměrně mladou finanční institucí, která působí v ČR 

pouze 9 let. Přesto jsem se rozhodla tuto finanční instituci  zařadit do okruhu osob 

poskytujících úvěrový produkt, ze kterých budu vybírat ten nejvhodnější pro 

společnost PROSS s. r. o., a to z toho důvodu, že spolupráce při jednání ohledně 

úvěru byla naprosto bezproblémová, všechny informace jsem měla okamžitě 

k dispozici a jako začínající banka právě v Moravskoslezském kraji nabízela 

výhodné podmínky. 

 

7.1.1 ČSOB Leasing a.s.  

Společnost ČSOB Leasing a.s. byla založena v roce 1995 tehdy ještě pod jménem OB 

Leasing a.s. K názvu, jak jej známe nyní – ČSOB Leasing – přišla tato společnost až 

v roce 2001, kdy se také stala silným partnerem na leasingovém i úvěrovém trhu. Tato 

společnost je univerzální leasingová společnost, která nabízí širokou a kompletní škálu 

finanční produktů (BOSÁK, 2012). 

 

Společnosti PROSS s. r. o. byl navrhnut úvěr s vazbou na podporu PGRLF 

(podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond).  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.  (dále jen „PGRLF“) 

PGRLF byl založen na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června 

1993, do obchodního rejstříku byl zapsán 16. září 1993. Od 12. 2. 2008 se PGRLF řídí 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Za dobu svého 

působení v ČR se stal důležitou součástí podpor v resortu zemědělství. Pomohl zejména v 

čase, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly 

úvěry od bank dostupnou formou zajištění zejména rozšířené produkce. Doposud umožnil 
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čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu více než 124 mld. Kč. Podpora ze strany 

PGRLF je soustředěna na poskytování garancí a dotací na části úroku z úvěru.  

PGRLF je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Jde o 

velmi efektivní nástroj českého zemědělství působící v rámci tzv. "národní pomoci". 

Právní forma PGRLF je akciová společnost, ve které 100% akcií vlastní Česká republika.  

Hlavní činností PGRLF je v současné době subvencování části úroků z 

úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství a 

průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční 

podpora pojištění. V současné době je činnost PGRLF rozšířena také o pomoc 

zemědělským subjektům při řešení přechodného nedostatku finančních prostředků na 

provozní náklady. 

 Úvěry s podporou PGRLF mohou poskytnout pouze takové finanční instituce, které mají 

s PGRLF uzavřenou smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním 

podpor. Finanční podporu pojištění poskytne Fond pouze žadateli, který sjednal pojistnou 

smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci (PGRLF, 

2012). 

Dotaci od PGRLF si zájemce (dlužník) vyřizuje sám, případně může dojít k pomoci od 

banky, která mu úvěr poskytuje. Žadatel zpracuje podnikatelský záměr a na předem 

určeném formuláři vyplní všechny požadované údaje včetně údajů o poskytnutém úvěru 

(úvěrová smlouva, výši úvěru, účel užití úvěrových prostředků, splátkový kalendář 

apod.). Žádost se podává prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště 

ministerstva zemědělství. Podpora PGRLF se poskytuje osobě, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu a jejíž 

podnikání tvoří minimálně z 50 % zemědělská činnost. Podpora se neposkytuje 

podnikatelským subjektům, které jsou v likvidaci, v dlouhodobé ztrátě nebo 

v insolvenci. Pokud je podpora poskytnuta, je podnikatelský subjekt zavázán budoucí 

spoluprácí s fondem PGRLF, a to ve formě poskytování všech informací, které si fond 

vyžádá, především účetních výkazů nebo daňových přiznání za příslušné roky. Fond je 
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také ze strany banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek příjemcem 

podpory. 

Dotace na úroky z úvěru jsou poskytovány pouze na vybrané předměty úvěru, a to 

např.: traktor, sklízecí mlátička, pluh, podmítač, mulčovač, půdní válce apod. Dotace 

nejsou především poskytnuty na nákup obchodních a družstevních podílů a nákup 

akcií, nákup zvířat, nákup automobilů a na běžné opravy technologických zařízení 

budov a staveb (PGRLF, 2012). 

Tabulka 7: nabídka úvěru od ČSOB Leasing a.s. 

ČSOB LEASING a. s. 

měsíční splátka 53 896,00 Kč 

roční úroková sazba 5% 

dotace PGRLF na úrok z úvěru 4% 

pojistné za měsíc 2 122,00 Kč 

celková měsíční splátka včetně pojistného 56 018,00 Kč 

úroky celkem 387 159,00 Kč 

dotace PGRLF celkem -302 219,68 Kč 

konečná výše úroku 84 939,32 Kč 

měsíční poplatky za správu úvěru 200,00 Kč 

poplatek za poskytnutí úvěru (0,5% z výše úvěru) 14 280,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování +  nezávazná nabídka úvěru (příloha č. 8, 9) 

Z uvedené tabulky můžeme vyčíst výši měsíční splátky, která včetně pojištění činí   

56 018 Kč. Tato výše je únosná a společnost by neměla problém s její úhradou 

(hodnoceno na základě výpočtů likvidity společnosti).  Pojištění je sjednáno u dceřiné 

společnosti ČSOB Pojišťovna a. s. Jak už bylo uvedeno výše, ČSOB a. s. nabídla 

společnosti úvěr, který je podporován fondem PGRLF. Z toho jednoznačně vyplývá, 

že se jedná o velmi výhodnou a dobrou nabídku, protože ve skutečnosti            

PROSS s. r. o. zaplatí úvěr, který je úročen pouze 1 % p.a. Dále si společnost 

nárokuje poplatky, a to jak měsíční, které činí 200 Kč, tak také poplatek za celkové 

poskytnutí úvěru, který představuje 0,5% z celkové výše úvěru. Úvěr je zajištěn 

blankosměnkou s avalem. Tato směnka je velmi riskantní, a to jak pro výstavce i všechny 

další osoby. Proto hodnotím zajištění tohoto úvěru jako nevhodné a rizikové. Pro 

dlužníka není výhodné ručení žádným druhem směnky, protože v případném soudním 

sporu je důkazní břemeno na dlužníkovi. Blankosměnka je pro dlužníka nevýhodná ještě 
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v tom, že není při vystavení směnky uvedena částka (tu si tam dopisuje až věřitel) – 

z toho důvodu mohou nastat velké problémy i s touto dopsanou částkou. 

7.1.2 Komerční banka a.s.  

Společnost Komerční banka a.s. (dále „KB“) byla založena v roce 1990 jako státní 

instituce. Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a od roku 2001 je 

součástí mezinárodní skupiny Société Générale. KB je univerzální bankou se širokou 

nabídkou služeb v oblasti podnikového a investičního bankovnictví. (KOMERČNÍ 

BANKA, 2012). 

Níže je uvedena nabídka úvěru od Komerční banky a. s. 

Tabulka 8: nabídka úvěru od Komerční banky a.s. 

KOMERČNÍ BANKA a. s. 

měsíční splátka (11x/rok) 12 000,00 Kč 

navýšená měsíční splátka (1x/rok) 521 568,72 Kč  

roční úroková sazba 5% 
dotace PGRLF na úrok z úvěru 4% 
pojistné za měsíc 1 881,00 Kč 
celková měsíční splátka včetně pojistného 13 881,00 Kč 
celková navýšená měsíční splátka včetně pojistného  523 449,72 Kč  
úroky celkem  411 843,60 Kč 

dotace PGRLF celkem -329 474,88 Kč 

konečná výše úroku 82 368,72 Kč 
měsíční poplatky za správu úvěru 0,00 Kč  
poplatek za poskytnutí úvěru  0,00  Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + nezávazná nabídka úvěru (příloha č. 10, 11) 

Komerční banka navrhla formu splácení úvěru tak, že po dobu jedenácti měsíců v roce se 

bude platit konstantní částka 13 881 Kč (včetně pojistného) a jednou za rok – vždy 

k 15. 2. 20xx společnost uhradí zvýšenou částku 523 450 Kč. (včetně pojistného). Tento 

způsob splácení úvěru se běžně používá zvláště pro zemědělské podniky, protože vždy na 

začátku nového roku vyplácí stát zemědělcům dotace, což znamená, že disponují 

dostatečným množstvím peněžních prostředků. Právě tuto skutečnost bere Komerční 

banka a.s. v úvahu. Pojištění je zajištěno u pojišťoven Generali (zákonné, 1152 Kč ročně) 

a Kooperativa (strojní, 0,75 % z výše úvěru/ročně). Dohromady tedy měsíční pojištění 

činí 1881 Kč. I Komerční banka si za své služby neúčtuje žádné měsíční poplatky ani 

poplatek za poskytnutí úvěru. Samozřejmostí je zřízení běžného účtu u této instituce, 
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z kterého bude každý měsíc úvěr automaticky splácen. Také v této nabídce úvěru je 

kalkulováno s podporou PGRLF na placené úroky z úvěru. Znamená to tedy, že 

společnost PROSS s. r. o. přeplatí částku traktoru pouze o 1 %.  Úvěr je zajištěn 

pořizovaným traktorem. 

7.1.3 UniCredit Bank a.s. 

UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 

2007. Vznikla spojením dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů 

HVB Bank a Živnostenské banky. Společnost nabízí komplexní produkty a služby 

v bankovní sféře  - především úvěrování a investování. (UNICREDIT BANK, 2012) 

Tabulka 9: nabídka úvěru od UniCredit Bank a. s.  

UNICREDIT BANK a. s. 

měsíční splátka 54 435,00 Kč  

roční úroková sazba 5,41 % 

pojistné za měsíc 1 062,00 Kč  

celková měsíční splátka včetně pojistného 55 497,00 Kč 

úroky celkem  410 055,75 Kč 

konečná výše úroku 410 055,75 Kč 

měsíční poplatky za správu úvěru 300,00 Kč 

poplatek za poskytnutí úvěru (0,5% z výše úvěru) 14 280,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování + indikativní nabídka pro společnost PROSS s. r. o. (příloha č. 12, 13) 

U této nabídky představuje měsíční splátku částka 55 497,00,- Kč. Měsíční poplatky 

bance jsou ve výši 300 Kč a za poskytnutí úvěru si banka žádá částku 14 280 Kč. 

Pojištění je sjednáno u více společností (AXA, Česká pojištovna a ALLRISK) v celkové 

výši 12 744 ročně. Úvěr je zajištěn blankosměnkou s avalem. Společnost UniCredit 

Bank a. s. nenabídla úvěr s možností využití podpory PGRLF. I zde je potřeba zřízení 

běžného účtu, z kterého by se úvěr splácel. 

7.2 Nabídky leasingů 

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

 Societe Generale – Equipment Finance Czech Republic s. r. o.  

 Deutsche Leasing ČR spol. s r. o.  

Obě tyto společnosti mají již mnoholetou tradici na republikovém trhu. 

Důvody pro výběr těchto společností jsou: 
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- Societe Generale –Equipment Finance je dceřiná společnost Komerční banky, u 

které má společnost zřízený běžný účet a se kterou již dlouhodobě spolupracuje. 

- Se společností Deutsche Leasing ČR byla navázána spolupráce již v minulosti. 

 

7.2.1 Societe Generale – Equipment Finance Czech Republic s. r. o (dále jen „SGEF 

CZ“) 

Společnost SGEF CZ s. r. o. je dceřinou společností finanční skupiny Societe 

Generale, která je 50,1% vlastnických podílů součástí Komerční banky a. s.  

SGEF CZ je jednou z předních finančních společností, která si stále drží svou stabilní 

pozici na českém leasingovém trhu. Od založení v roce 1996 se společnost specializuje 

především na vybrané průmyslové obory a služby, kterým nabízí financování zejména 

pro investice do stavebních a zemědělských strojů (SOCIETE GENERALE – 

EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC, 2012). 

Společnost SGEF CZ nabídla firmě PROSS tento leasing: 

 
Tabulka 10: nabídka leasingu s opcí od Komerční banky a.s. (SGEF) 

SGEF CZ a. s. 
pořizovací cena bez DPH 2 856 000.00 Kč 

pořizovací cena s DPH 3 427 200,00 Kč 

měsíční splátka bez DPH 53 678,90 Kč 

měsíční splátka s DPH 64 414,68 Kč 

nultá navýšená splátka bez DPH 0,00 Kč 

nultá navýšená splátka s DPH 0,00 Kč 

měsíční pojištění 1 762,00 Kč 

měsíční splátka vč.pojištění bez DPH 55 440,90 Kč 

měsíční splátka vč.pojištění s DPH 66 176,68 Kč 

prodejní cena bez DPH 1 000 Kč 

prodejní cena s DPH 1 200 Kč 

leasingový koeficient 1,1286 

poplatek za uzavření smlouvy 2 000,00 Kč 

měsíční poplatek za správu leasingu 0,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování + nezávazná nabídka finančního leasingu (příloha č. 14) 

 

Jedná se o finanční leasing s opcí, což znamená, že PROSS s. r. o. má právo koupit 

předmět po skončení splácení finančního leasingu, nikoliv však povinnost k této 

koupi, jak by to bylo u finančního leasingu s povinností koupě (SGEF, 2012).  

Dále je ještě důležité zmínit, že je zde také rozdíl při účtování daně z přidané hodnoty. U 

tohoto finančního leasingu s opcí se každá jednotlivá splátka hradí součastně i s DPH.  
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Z výše uvedené tabulky lze zjistit, že měsíční částka činí 64 414,68 Kč. U tohoto leasingu 

společnost SGEF CZ nepožaduje žádnou navýšenou prvotní částku. Zákonné pojištění 

předmětu leasingu, tedy traktoru Fendt Vario 714 je sjednáno u společnosti Generali 

pojišťovna a.s a měsíčně činí 96 Kč. Pojištění proti škodám je sjednáno u společnosti 

Kooperativa pojišťovna a. s. a představuje měsíční částku 1666 Kč. Prodejní cena je 

stanovena na částku 1 200 Kč včetně DPH. Společnosti SGEF CZ si za poskytnutí této 

finanční služby účtuje jediný poplatek za celou dobu finančního leasingu, a to částku 

2 000 Kč. Na nabídku finančního leasingu s opcí se nevztahuje možnost využití 

podpory PGRLF. Tento fond totiž podporuje a následně také financuje pouze úroky 

z poskytnutých úvěrů pro zemědělskou činnost. 

 

7.2.2 Deutsche Leasing ČR spol s. r. o. 

Deutsche Leasing ČR je leasingová společnost, která začala působit v ČR již od roku 

1994. Síť poskytovaných služeb touto společností zahrnuje široké spektrum jak leasingů, 

a to operativního i finančního, tak také nabízí různé možnosti úvěrového financování, 

které je v hojném počtu využíváno (DEUTSCHE LEASING ČR, 2012). 

Leasing, který byl společnosti PROSS s. r. o. nabídnut lze vyčíst z následující tabulky. 

Tabulka 11: nabídka leasingu od společnosti Deutsche Leasing ČR s. r. o. 

DEUTSCHE LEASING ČR s. r. o. 
pořizovací cena bez DPH 2 856 000.00 Kč 

pořizovací cena s DPH 3 427 200,00 Kč 

měsíční splátka bez DPH 48 062,00 Kč 

 měsíční splátka s DPH 57 674,40 Kč 

nultá navýšená splátka bez DPH 285 600,00 Kč 

nultá navýšená splátka s DPH 342 720,00 Kč 

měsíční pojištění 2 081,00 Kč 

měsíční splátka vč.pojištění bez DPH 50 143,00 Kč 

měsíční splátka vč.pojištění s DPH 60 171,60 Kč 

prodejní cena bez DPH 5 000 Kč 

prodejní cena s DPH 6 000 Kč 

leasingový koeficient 1,1114 

poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 

měsíční poplatek za správu leasingu 0,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování +  návrh leasingového financování (příloha č. 15) 

Celková měsíční splátka včetně pojištění a DPH, která bude hrazena vždy k prvnímu dni 

v měsíci, představuje částku 60171,60 Kč. Mimořádnou splátku včetně DPH ve výši 
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342 720 Kč požaduje společnost Deutsche Leasing ČR uhradit hned na začátku 

splátkového období. Traktor bude pojištěn u pojišťovny Generali, která je partnerskou 

pojišťovnou Deutsche Leasing ČR. Měsíční pojistné (zákonné a odpovědnost proti 

škodám) činí dohromady 2 081 Kč. Výhodou u tohoto poskytovatele je to, že se měsíčně 

a ani za zřízení leasingové smlouvy neplatí žádný poplatek. Na tuto nabídku 

leasingového financování se opět nevztahuje žádná dotace od PGRLF v podobě 

hrazení části úroků.  

 

7.3 Financování vlastními peněžními 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 možnosti dojde k většímu vynaložení finančních prostředků, kterými často 

podnik nedisponuje. Samozřejmě to vždy záleží na výšce ceny pořizovaného majetku. 

 

Pokud se jedná v tomto případě o společnost PROSS s. r. o., dle výše vypočítaných 

ukazatelů likvidity je zřejmé, že disponuje dostatečnými peněžními prostředky a je 

schopna splácet všechny své náklady a závazky, které se během hospodářského roku 

objeví. Dále také na základě stavů bankovních účtů ke konci posledních tří let (cca 8 

mil., 7 mil., 11 mil, a ke konci roku 2011 tato částka činí přes 9 mil.) lze jednoznačně 

konstatovat, že si společnost PROSS s. r. o. může dovolit koupit zmiňovaný traktor 

za své vlastní peněžní prostředky. I když celková cena včetně DPH činí 3 427 200,00 

Kč, není problém vynaložit jednorázově tuto částku na koupi. Nesmí se také opomenout 

skutečnost, že částka samostatného DPH, která činí 571 200,00 Kč, bude společnosti 

následující měsíc, jako měsíčním plátcům DPH, vrácena. 
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8 POROVNÁHÍ A VYHODNOCENÍ ÚVĚROVÝCH A 

LEASINGOVÝCH NABÍDEK 

8.1 Porovnání a vyhodnocení úvěrů 

Tabulka 12: souhrnné porovnání úvěrových nabídek 

 
ČSOB Leasing 

a.s. 

Komerční 

banka a.s. 

UniCredit Bank 

a.s. 

výše poskytnutého úvěru 2 856 000,00 Kč 2 856 000,00 Kč 2 856 000,00 Kč 

roční splátka bez pojištění 646 752,00 Kč 132 000,00 Kč 653 220,00 Kč 

roční navýšená splátka bez 

pojištění x 521 568,72 Kč x 

roční pojištění 25 464,00 Kč 22 572,00 Kč 12 744,00 Kč 

celková suma splátek za 5 let 

včetně pojištění 3 361 080,00 Kč 3 380 703,00 Kč  3 329 820,00 Kč 

úroková sazba 5% 5% 5,41% 

úroky celkem 377 774,60 Kč 411 843,60 Kč 410 061,40Kč 

podpora PGRLF -302 219,68 Kč -329 474,88 Kč 0,00 Kč 

přeplacené úroky celkem 75 554,92 Kč 82 368,72 Kč 410 061,40 Kč 

poplatky bance za dobu trvání 

úvěru (5 let) 26 280,00 Kč 0,00 Kč 32 280,00 Kč 

zaplacená cena úvěru celkem 
7
                 

(přeplacené úroky celkem + 

celkové  pojistné + suma 

poplatků bance)
8
 

229 154,92 Kč 195 228,72 Kč 506 061,40 Kč 

celkové náklady na pořízení 

mejetku
9
 

3 085 154,92 Kč 3 051 228,72 Kč 3 362 061,40 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + výpočty 

Z výše přiložené tabulky lze  určit, která z nabídek úvěru je pro společnost nejvýhodnější. 

Jedná se o nabídku od Komerční banky, kde celkové přeplacení hodnoty úvěru činí 

195 228,72 Kč. Celkovou výhodou této nabídky byly nulové měsíční a další poplatky 

bance, také pojištění traktoru nebylo příliš vysoké. Další důležitou výhodou je možnost 

splácení relativně malých splátek po dobu jedenácti měsíců a jednou za rok zaplacení 

vyšší částky. Takto zvolené financování hodnotím jako velmi efektivní a právě pro 

zemědělské podniky výhodné. Velkou výhodou je ručení u této nabídky úvěru, a to 

                                                 
7
 Jedná se o částku, kterou společnost skutečně přeplatí navíc nad cenu pořizovaného traktoru 

 
8
 Výpočet: suma přeplacených úroků + (měsíční poplatky bance x 60) + (roční pojistné x 5) + jednorázový 

poplatek za správu úvěru 

 
9
 Částka, kterou společnost skutečně zaplatí včetně pořizovací ceny traktoru. Logicky je tato částka nižší 

než suma splátek za 5 let, protože je zde již odečtena částka vrácených úroků od fondu PGRLF (to ale 

neplatí u nabídky UniCredit Bank, protože ta dotaci od PGRLF nenabídla). 
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pořizovaným traktorem, což je oproti blankosměnce u ostatních finančních institucí 

jednoznačně výhodnější. 

Velmi podobnou nabídku (se stejnou úrokovou sazbou) učinila i společnost ČSOB 

Leasing a.s., které se ovšem musí platit měsíční poplatky a také poplatek za správu 

úvěru, což samozřejmě zvýší konečný výsledek. Pojištění traktoru bylo zde nejvyšší.  

U nabídky UniCredit Bank a. s. lze už na první pohled konstatovat, že je pro firmu 

jednoznačně nevýhodná, protože neposkytla úvěr s podporou PGRLF. Znamená to 

tedy, že společnost by musela hradit celou výšku úroku, což je pro zemědělský 

podnik naprosto nepřijatelné, pokud může využít dotovaných úroků z úvěru u 

jiných, konkurenčních finančních institucí. Dále i úrok je o 0,41% vyšší, než byl 

nabídnut konkurencí, proto tuto nabídku hodnotím jako drahou a neefektivní. Jedinou 

výhodou zde bylo roční pojištění, které bylo nejnižší ze všech nabídek. 

 

8.2 Porovnání a vyhodnocení leasingů 

Tabulka 13: porovnání nabídek leasingů 

 SGEF CZ a. s. Deutsche Leasing ČR s. r. o. 

pořizovací cena bez DPH 2 856 000.00 Kč 2 856 000.00 Kč 

pořizovací cena včetně DPH 3 427 200,00 Kč 3 427 200,00 Kč 

roční splátka bez DPH 644 146,80 Kč 576 744,00 Kč 

roční splátka včetně DPH 772 976,16 Kč 692 092,80 Kč 

akontace celkem 0,00 Kč 285 600,00 Kč 

výše ročního pojištění 21 144,00 Kč 24 972,00 Kč 

pojištění celkem (za 5 let) 105 720,00 Kč 124 860,00 Kč 

leasingový koeficient 1,1286 1,1114 

poplatky celkem 2 000,00 Kč 0,00 Kč 

celkové náklady bez DPH 3 328 454,00 Kč 3 294 180,00 Kč 

celkové náklady včetně DPH
10

 3 972 600,80 Kč 3 870 924,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + výpočty 

 

                                                 
10

 Výpočet celkových nákladů:  akontace + (roční splátka včetně DPH x 5) + (roční pojistné x 5) + poplatky 

celkem 
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Z uvedené tabulky lze jednoznačně zhodnotit, že nabídka finančního leasingu od 

společnosti Deutsche Leasing ČR s. r. o. je výhodnější. Celková hodnota leasingové 

smlouvy je totiž o 34 274 Kč levnější než u porovnávané konkurence. I když u Deutsche 

Leasing ČR je požadována nultá navýšená splátka ve výši 10% z hodnoty traktoru, tedy 

285 600 Kč a u společnosti SGEF CZ nultá navýšená splátka požadována není, přesto je 

finanční leasing dražší u SGEF CZ. Důvodem jsou poměrně dražší měsíční splátky, a to 

po celou dobu finančního leasingu. Pojištění je levnější o 319 Kč u SGEF CZ. Výhodnost 

leasingu lze hodnotit i podle leasingového koeficientu, který je u Deutsche Leasing nižší, 

což tedy znamená, že společnost PROSS s. r. o. přeplatí menší částku (přesněji 11,14% 

více než pořizovací cena) než u konkurence.  

Ovšem nejdůležitější informací je to, že nabídky leasingových společností nejsou pro 

zemědělské podniky výhodné, protože jak už bylo zmíněno výše, neumožňují čerpat 

podporu fondu PGRLF formou snížení úrokového zatížení daného leasingu.   

Z tohoto důvodu není vhodné využít nabídku společnosti Deutsche Leasing ČR s. r. o. 
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9 SHRNUTÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH NABÍDEK A NÁVRH 

ŘEŠENÍ 

 

V předcházejících kapitolách jsem popsala a pak 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 informace, které 

jsou pro firmu důležité a na základě kterých se může rozhodnout. 

 

Pokud by se jednatelé společnosti rozhodli pro financování nákupu traktoru formou 

úvěru, v úvahu by připadala úvěrová nabídka od Komerční banky a.s., která vyšla 

ze všech nabízených možností nejlevněji. Celkové přeplacení úvěru (včetně pojištění) 

za celých 5 let činí 195 228,72 Kč. Částka sjednaného pojištění po dobu pěti let by byla 

ve výši 112 860,00 Kč. Tato suma je zvýhodněná cena pro klienty Komerční banky. 

Důležitou výhodou u tohoto úvěru je také forma zajištění, a to pořizovaným 

traktorem. Společnost se tedy nemusí obávat ručení blankosměnkou, jak by tomu bylo u 

ostatních nabízených úvěrů, které je velmi riskantní a pro samotného dlužníka 

nevýhodné. 

 

Nabídky finančních leasingů zde nepřipadají v úvahu, protože pro zemědělský podnik 

jsou zbytečně drahé a společnost by tak přišla o velkou částku peněz, kterou by mohla 

zhodnotit daleko efektivněji i jiným způsobem.  

 

Poslední možností, která se nabízí, je financování koupi traktoru vlastními peněžními 

prostředky. V kapitole 7.3. jsem uvedla, že PROSS s. r. o. má dostatek volných 

peněžních prostředků, které může vynaložit na koupi traktoru. Dále jsem také v kapitole 

5.3. ukázala na výpočtech likvidity společnosti PROSS s. r. o., že díky koupi traktoru za 

vlastní peněžní prostředky dojde k snížení celkové likvidity, což je žádoucí jev, protože 

likvidita dosahuje vysokých hodnot oproti doporučeným hodnotám. Pokud se podnik 

rozhodne pro financování nákupu z vlastních peněžních prostředků, bude pojištění 

traktoru činit roční částku přibližně 30 000 Kč, což je za 5 let 150 000 Kč. Částka 

pojištění je sice dražší (cca o 38 000 Kč) než u pojištění nabízeného u nejvýhodnější 

úvěrové nabídky, přesto se ale tato varianta stále vyplatí. Sice společnost zaplatí více 
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peněz na pojištění, ale nemusí již platit žádné úroky, které představovaly částku (při 

nejlevnější variantě úvěrové nabídky celkově) přes 82 000 Kč. 

Z výše uvedených nabídek doporučuji firmě financovat nákup potřebného traktoru 

z vlastních peněz, čímž zároveň sníží likviditu podniku a nevynaloží žádné další 

náklady ve formě přeplacených úroků z úvěru nebo leasingu.  
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10 ZÁVĚR 

 

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

může podnik zvolit pro financování pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, 

díky kterému může například rozšířit svou podnikatelskou činnost nebo kdy může dojít 

k zefektivnění poskytovaných služeb. Přímo v tomto případě se jedná o nákup nového 

traktoru německé značky Fendt Vario 714.  

Nejdůležitější a základní podmínkou při rozhodování o koupi majetku je učinit takové 

rozhodnutí, které by podnik nepřivedlo do tíživé finanční situace – tedy aby podnik 

neměl problémy se solventností a zároveň taky, aby se rapidně nezvýšila zadluženost 

analyzovaného podniku. 

První část mé práce je založena na teoretických poznatcích, které se týkají možností 

financování investic podniku, a to formou úvěru, leasingu či financováním vlastními 

peněžními prostředky a zároveň všech výhod a nevýhod, které se k určité formě vždy 

pojí.  Také jsem definovala pojem dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. 

V druhé - praktické - části práce jsem provedla analýzu poměrových ukazatelů 

společnosti PROSS s. r. o. pomocí ukazatelů likvidity, rentability a zadluženosti. 

Z poskytnutých účetních výkazů za poslední tři roky, období roku 2008 – 2010, jsem 

dospěla k následujícím výsledkům. Společnost má velmi vysokou likviditu. Běžná 

likvidita dosahovala za poslední tři roky hodnot 2,78; 5,28; 8,68. Pohotová likvidita 

vykazuje hodnoty 2,32;  4,75; 7,15. Také okamžitá likvidita dosahuje vysokých hodnot, a 

to 0,86; 1,55;  3,34. 

Likvidita podniku je ve sledovaném období velmi vysoká, jednatelé společnosti by měli 

uvažovat o dalších možnostech investování např. nákup nové půdy, modernizaci 

stávajících budov, nákup zemědělských strojů nebo také investování do akcií 

významných finančních institucí. Z interních zdrojů firmy navíc vyplývá, že si tyto 

investice může dovolit, a to vzhledem k částce volných finančních prostředků na běžném 

účtu společnosti. Aktuálně (30. 4. 2012) PROSS s. r. o. disponuje volnými peněžními 

prostředky v přibližné částce 6 500 000 Kč.   

Zadluženost podniku ve sledovaném období klesá a to z 26,6 % až na 8,8 %. 

Z důvodu vysoké likvidity podniku doporučuji v současném období financovat 

dlouhodobý hmotný majetek z vlastních finančních prostředků. Ukazatelé likvidity se 
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sníží na doporučenou hodnotu a společnost pak může následně nově pořízený 

dlouhodobý hmotný majetek financovat z cizích zdrojů.  

Ukazatelé rentability vykazují od roku 2009 rostoucí trend (několikanásobný meziroční 

nárůst), což značí neustále zvyšující ziskovost podniku. 

 

 Po provedení analýzy poměrových ukazatelů jsem zahájila další praktickou část mé 

práce. Na základě osobních sjednaných schůzek ve třech bankovních institucích 

(Komerční banka, ČSOB a UniCredit Bank) jsem se informovala o různých formách a 

možnostech úvěrů. Výsledkem osobních jednání v daných bankách bylo sestavení 

splátkového kalendáře a nabídka určitého druhu úvěru od každé z bank. Nabídky 

leasingového financování probíhalo na základě elektronické komunikace. Díky těmto 

informacím jsem porovnala a vyhodnotila všechny tři nabídky a doporučila nejlepší 

variantu financování. 

Ze všech analyzovaných možností financování cizím kapitálem je nejvýhodnější nabídka 

úvěru od Komerční banky a.s. Celkové přeplacení úroků z úvěru včetně pojištění za 

celých 5 let by činilo 195 228,72 Kč. Částka sjednaného pojištění po dobu 5 let by byla 

ve výši 112 860,00 Kč.  

Ze všechny možných variant financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku – 

traktoru -  doporučuji následující: 

Pro společnost PROSS s. r. o. doporučuji jako nejefektivnější a nejvýhodnější formu 

financování pořízení daného traktoru prostřednictvím vlastních finančních 

prostředků. 
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