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ABSTRAKT  

Práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem, jeho obnovou a nabízí možnosti 

financování vybraného obnovovaného majetku. Teoretická část rozebírá hmotný 

majetek v rámci rozčlenění. Více se poté zaměřuje na dlouhodobý hmotný majetek 

z pohledu ocenění a odepisování. Další kapitolou teoretické části jsou možné zdroje 

financování, které zaznamenávají jak možnosti vlastních zdrojů, tak cizích. Práce také 

zahrnuje pohled na společnost využitím finanční analýzy. V neposlední řadě 

jsou zde rozebírány účetní výkazy a daně, které ovlivňují pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku. 

Praktická část zahrnuje představení firmy, vymezení zcela nebo značně odepsaného 

majetku. Následuje návrh na obnovu určitého segmentu dlouhodobého majetku, 

který je značně opotřeben. Instituce, zabývající se úvěry a leasingy, vytvořily nabídky 

pro financování prostřednictvím úvěru nebo finančního leasingu. Mezi způsoby 

financování byla zahrnuta i možnost použití vlastních zdrojů. Finální vyhodnocení bylo 

sestaveno pomocí přehledů, které porovnávají výdaje a daňově uznatelné náklady 

jednotlivých způsobů.  

ABSTRACT  

Thesis is mainly focused on the theme of tangible fixed assets and its renewal, it also 

offers options of financing of renewed assets. Theoretical part addresses tangible assets 

and its classification. Later on the focus is shifted towards tangible fixed assets under 

the circumstances of its appraisal and amortization. Next chapter of the theoretical part 

is about possible sources of financing, which include option of using own resources or 

those of outside origin. The thesis also contain a financial analysis point of view on the 

company and its assets. Last but not least the focus is moved to accounting reports and 

taxes, which affect purchases of tangible fixed assets. Practical part of the thesis is about 

introduction of the company, circumscribing of completely or significantly amortized 

assets, followed by a draft for renewal of specific part of company's fixed tangible 

assets which has been deteriorated over the time. Institutions addressing loans and 

leasing devised proposals of financing through loans or financial leasing. Among the 

possible means of financing was included even the option of using company own assets. 

Final assessment was compiled of summaries, which compared expenditures and tax-

deductible costs of every abovementioned options of financing. 
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Dlouhodobý hmotný majetek, odepisování, financování, účetní výkazy, daně, úvěr, 

leasing 
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1 ÚVOD 

Každý podnikatel má za cíl, aby jeho činnost byla úspěšná v rámci ekonomického 

užitku. Kromě tohoto cíle by se měli snažit uspokojit také potřeby svých zaměstnanců, 

vlastníků, klientů, dodavatelů a dalších členů tohoto uskupení. 

Úspěch samozřejmě leží ve správném řízení podniku. Proto manažeři musí rozumět 

správnému nastavení, musí se orientovat v manažerských postupech, financích, právní 

sféře, marketingu a převážně v účetnictví. Jelikož účetnictví vykresluje reálnou finanční 

situaci. 

Pro úspěšné řízení je potřeba využívat volných aktiv a přeměňovat je na jiná aktiva, 

která budou výnosnější. Například není účelné udržovat mnoho peněžních prostředků 

na bankovním účtu, jelikož se nedostaví jejich zhodnocení. Mnohem vhodnější 

variantou je tyto prostředky investovat. Také je potřeba správně nastavit množství 

zásob, které podnik vlastní. Tyto a mnohé další aspekty formují podnik a je potřeba 

je vhodně spravovat. 

Diplomová práce rozebírá dlouhodobý hmotný majetek z pohledu investice osobních 

a nákladních automobilů, které jsou již značně nebo zcela odepsány. Jelikož odpisy 

snižují základ daně, je efektivní tento zdroj udržovat. Proto byly sestaveny nabídky 

pro financování prostřednictvím úvěru a leasingu. Nabídky byly prověřeny v rámci 

výdajů a daňově uznatelných nákladů. Nejhospodárnější způsob byl poté doporučen 

společnosti. 

Cílem práce je tedy podat pohled na efektivní výběr ze tří druhů financování. Následně 

také zachycuje další aspekty, které jsou spojeny s dlouhodobým hmotným majetkem, 

jeho pořízením a užíváním. Je tím myšleno finanční zatížení, odpisy, daně v podobě 

daně z přidané hodnoty, silniční daně nebo daně z příjmů právnických osob. 

Pro přehlednost je zachycena finanční náročnost v průběhu doby odepisování, trvání 

úvěru a leasingu.  
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2 PODNIK 

Zákon upravuje podnik takto: „ Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit 

tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti 

za podnikatele.“ [33] 

2. 1 Stavební podnik 

Vznik stavebního podniku se řídí Zákonem o obchodních korporacích. 

V České republice převládá právní forma společnost s ručením omezeným. V menší 

míře se pak vyskytují akciové společnosti.  Tento druh podniku může zabezpečovat 

funkci zhotovitele i dodavatele. Hlavní náplní stavebního podniku je stavební výroba. 

Uplatňování výrobních postupů a organizovaný výrobní proces vede k získání zisku 

a co nejvyššího vloženého kapitálu. Pro dosažení tohoto cíle, je nutné zajistit ziskovost 

stavební výroby. Tento aspekt však ovlivňuje řada faktorů.      

2. 2 Činnosti stavebního podniku 

Stavební podnik zabezpečuje mnoho činností. Mezi hlavní rozdělení patří: 

 Hlavní stavební výroba 

„zahrnuje všeobecné konstrukce a práce, zemní práce, základy, zvláštní 

zakládání, zpevňování hornin, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné 

konstrukce, komunikace, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 

trubní vedení“ [8, str. 11] 

 

 Přidružená stavební výroba 

„jsou práce a dodávky při dokončování stavby. Jsou to řemesla např. izolace 

proti vodě, tepelné a akustické, chemické, instalace zdravotně technické, 

podlahy, obklady, nátěry, malby apod.“ [8, str. 11] 

 

 

 Vedlejší výroba průmyslového charakteru 

„je příprava pracovních předmětů pro hlavní činnost. Jedná se zejména 

o výrobu stavebních polotovarů (betonové směsi, maltové směsi, živičné 

obalované směsi a výztuže do betonů), výrobu staveních hmot (různé prvky 

na bázi betonových směsí). Tato výroba je stacionární a výrobky se přemísťují 

k odběrateli.“ [8, str. 11] 
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 Pomocná výroba 

„ je zhotovení a příprava pracovních prostředků pro hlavní a vedlejší výrobu, 

jsou to různá dočasná zařízení. Výroba má charakter průmyslové výroby.“ 

[8, str. 11] 

 

 Ostatní činnost 

„ je část nezahrnuta v předcházejících činnostech a to doprava, půjčování strojů 

a zařízení, služby zaměstnancům, výzkum, vývoj, projektová činnost. Charakter 

této činnosti je rozdílný od stavební činnosti, může mít charakter služeb, 

inženýrské činnosti, obchodní činnosti.“[8, str. 11] 
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3 MAJETEK 

Aktiva představují majetek podniku. Dělí se na dlouhodobá, neboli dlouhodobý majetek 

a na oběžná, neboli krátkodobý majetek. Rozdělení záleží na životnosti majetku. 

Aktiva mají ve finálním stádiu představovat finanční toky, které proudí do podniku. 

[5, str. 18,19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-1 : Skladba aktiv [ 5, str. 19, Obr. 2. 1] 

3. 1 Definice dlouhodobého majetku 

Stálá aktiva neboli dlouhodobý majetek je tvořen třemi skupinami. 

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek. Stálá aktiva musí sloužit společnosti delší dobu, než jeden rok. 

Kromě doby jsou jednotlivé kategorie také vymezeny finančním limitem, který 

se pro každou skupinu liší. Jednotlivé položky se zařazují do skupin dle zákona 

č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů. [3, str. 68] 
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3. 1. 1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) má fyzickou, hmatatelnou podobu. 

Doba jeho užívání je delší než jeden rok. Finanční limit, který musí DHM splňovat 

je 40 tisíc Kč. „Stávají se jím věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterými 

se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených 

zvláštními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu).“ [5, str. 95] Tuto kategorii lze 

odepisovat. Způsob odepisování, který může být rovnoměrný nebo zrychlený, si určuje 

účetní jednotka sama, musí se však dodržet po celou dobu odepisování. 

Výjimkou je oceňovací rozdíl k nabytému majetku, v tomto případě se majetek 

odepisuje rovnoměrně po dobu 15-ti let. [5, str. 95] Dlouhodobý hmotný majetek 

můžeme rozdělit do tří složek, a sice na nemovitosti, movité věci a zvířata.  

Celkově do této kategorie patří: 

 Pozemky 

 Stavby včetně budov 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

 Pěstitelské celky trvalých porostů  

 Základní stádo, tažná zvířata 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

 Umělecká díla a sbírky 

 Technické zhodnocení 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku [5, str. 95] 

3. 1. 2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) nemá fyzickou podobu. 

Doba použitelnosti je rovněž delší než jeden rok. Finanční limit, pro tuto kategorii, 

je minimálně 60 tisíc Kč. Tato kategorie se odepisuje, způsob a dobu odepisování si volí 

účetní jednotka sama. Jediná změna je v rámci zřizovacích výdajů a goodwillu, 

kdy se tyto dvě položky odepisují rovnoměrně po dobu 5-ti let. [5, str. 94-95] 

Do této kategorie patří: 

 Zřizovací výdaje 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

 Software 

 Ocenitelná práva, licence, patenty 

 Goodwill 

 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 
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 Nedokončený nehmotný dlouhodobý majetek 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek [5, str. 95] 

3. 1. 3 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek (dále jen DFM). Společnost si tento majetek pořizuje 

za účelem získání ekonomického prospěchu. Zde můžeme zařadit půjčky ostatním 

podnikům, cenné papíry, dividendy, akcie, podíly ze zisku. [5, str. 95-96] 

3. 2 Oceňování majetku   

K oceňování majetku dochází při účetních případech nebo při sestavování rozvah. 

Řídí se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Ocenění se zaznamenává do účetních 

knih. 

Pro ocenění používáme tyto druhy cen: 

1. Pořizovací cena (dále jen Pc), se skládá z ceny pořízení a dalších výdajů 

s pořízením spojených, například dopravy. Tato cena je většinou využita 

při nakupování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

ale také u zásob. [5, str. 96] 

Pořizovací cena se vypočítá dle vzorce: 

 

PC= CP+N 

  

(3-1) 

PC- pořizovací cena 

CP – cena pořízení 

N – náklady na pořízení 

 

2. Vlastní náklady, vztahují se na vytvoření dlouhodobého hmotného 

i nehmotného majetku nebo zásob, prostřednictvím vlastní výroby. Skládá 

se z přímých nákladů a nepřímých nákladů. Přímé náklady musí být vynaloženy 

při výrobě nebo jiné činnosti. Nepřímé náklady, souvisí s výrobou nebo jinou 

činností nepřímo. Patří zde výrobní režie a část správních režií, pokud 

byl majetek vyráběn déle, než jeden rok. [5, str. 97] 

 

3. Reprodukční pořizovací cena, je cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje. Pomocí této ceny můžeme ocenit darovaný 

majetek, nalezený majetek, zjištěný přebytek při inventarizaci, majetek získaný 

směnou nebo majetek vytvořen vlastní činností, pokud je cena nižší než vlastní 

náklady. [5, str. 97] 
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4. Cena pořízení, kdy byl majetek zakoupen bez dalších nákladů. 

Uplatňuje se při koupi majetkových nebo úvěrových cenných papírů. 

 

5. Jmenovitá hodnota, je udaná na dluhopisu. Můžeme zde zařadit pohledávky, 

bankovky, závazky, směnky, cenné papíry, atp. Hodnota je vždy uvedena v textu 

dluhopisu. 

3. 3 Odpisy 

Odpisy dlouhodobého majetku představují opotřebení za určité období, které 

je vyjádřeno v penězích. Díky odpisům lze zabezpečit přenos ceny majetku do nákladů. 

„Částky odpisů získává podnik inkasem tržeb, tj. v cenách prodané produkce, 

a jsou součástí jeho peněžních příjmů (cash flow).“ [7, str. 204] Jsou významnou 

položkou v rámci nákladů, jelikož ovlivňují cenovou tvorbu (kalkulace nákladů), 

celkovou výši nákladů, tím pádem i výši zisku nebo daňový základ. V rámci účetnictví 

se jedná o náklad, nejsou však výdajem v daném okamžiku. Hovoříme zde pouze 

o nepeněžním nákladu, který snižuje zisk podniku. Metoda odepisování určuje výši 

sazeb. Máme dvě možnosti, a sice účetní odpisy a daňové odpisy. [7, str. 209]  

Odpisy jsou vymezeny zákonem o účetnictví. Majetek se odepisuje do doby, 

než je úplně odepsán nebo vyřazen. Odepisován může být pouze ten majetek, 

který je veden v evidenci podniku. [1, str. 34] Oprávky představují souhrn účetních 

odpisů od začátku odepisování. Výši oprávek můžeme zjistit v rozvaze ve sloupci 

korekce. Hodnoty ve sloupci Netto představují aktuální hodnotu dlouhodobého majetku. 

[3, str. 89 ] 

Majetek se odepisuje ze vstupní ceny, která může být tvořena několika způsoby: 

1. Pořizovací cenou – cena majetku a náklady s nákupem spojené (doprava, 

montáž, patenty, licence, cla aj.) 

2. Reprodukční cenou – jedná se o cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Prakticky představuje aktuální cenovou úroveň. 

3. Vlastními náklady- jedná se o cenu, která vnikne při výrobě majetku a obsahuje 

všechny přímé i nepřímé náklady. [7, str. 204] 
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3. 3. 1 Druhy odpisů  

V České republice existují dva druhy odpisů. Jedná se o odpisy účetní a daňové. 

Účetní odpisy 

Odepisování dlouhodobého majetku probíhá nepřímo pomocí oprávek na základě 

odpisového plánu. Tyto odpisy vyjadřují, jak je majetek v průběhu doby opotřeben. 

Každý podnik nebo účetní jednotka sestavuje tento plán pro jednotlivé předměty 

dle vlastního uvážení. Nejčastěji se opírají o předpokládanou dobu použitelnosti 

majetku, kalkulační metody nebo způsob využití. Majetek se odepisuje až do výše 

100% vstupní ceny. [5, str. 99] 

Pokud firma nakoupí majetek a uvede ho do užívání, začíná tento majetek odepisovat 

až následující měsíc. Poté je již nelze dočasně přerušit a musí se soustavně odepisovat. 

Známe dvě skupiny. První skupinou jsou časové odpisy, které mohou být počítány 

jako rovnoměrné, zrychlené nebo zpomalené. [5, str. 99] 

Rovnoměrné odepisování 

Odpis =  
vstupní cena 

  

(3-2) 

počet let životnosti 

    

Měsíční nebo roční splátky se u tohoto druhu odepisování nemění, splátka je 

tak konstantní. Tento druh je často využíván pro svou jednoduchost. [5, str. 100] 

Zrychlené odepisování 

Odpis =  
2* vstupní cena (počet let životnosti+1-rok odepisování) 

 

(3-3) 

počet let životnosti (počet let životnosti +1) 

   

V tomto případě jsou odpisy v předchozím roce vyšší než v roce následujícím. 

Tento způsob umožňuje rychlejší hromadění zdrojů podniku. [5, str. 100] 
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Zpomalené odepisování 

Odpis =  
2* vstupní cena [(počet let životnosti+1)-(počet let životnosti+1- rok odepisování)] (3-4) 

počet let životnosti (počet let životnosti +1) 

 
Pokud podnik využije tuto variantu, znamená to, že potřebuje v počátcích snížit náklady 

a později pak snížit výsledek hospodaření. [5, str. 101] 

Do druhé skupiny patří odpis dle výkonů, čili výkonový. Jedná se o odpis, 

který vyjadřuje technické opotřebení majetku a nezachycuje morální opotřebení. 

Zde se odepisování rozkládá podle předpokládaných výkonů během doby používání. 

[5, str. 101] 

Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou přímo ošetřeny zákonem o daních z příjmů. Dle tohoto zákona musí 

poplatník zatřídit majetek do příslušné odpisové skupiny. Těchto skupin je celkem 

sedm. [5, str. 102] 

Tabulka 3-1 : Doba odepisování [5, str. 102] 

Odpisová skupina Doba odepisování 

1 3 roky 

1a 4 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

I v tomto případě si podnik může zvolit, zda bude odepisovat rovnoměrným 

nebo zrychleným způsobem. Zvolený způsob se pak nesmí po celou dobu měnit. 

[5, str. 102] 

Rovnoměrné odepisování 

Každé skupině je přiřazena sazba pro první rok a následně pro další roky. Sazby jsou 

uvedeny v procentech a násobí se jimi setina vstupní ceny majetku. [5, str. 102] 

 

Odpis =  vstupní cena 
roční procentní odpisová sazba 

  

(3-5) 

100 
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Vstupní cena majetku se může zvýšit díky tzv. technickému zhodnocení. Pokud k tomu 

dojde, využívá se v prvním roce sazba pro „zvýšenou vstupní cenu“. „Technickým 

zhodnocením se rozumí dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce 

a modernizace hmotného majetku. Rekonstrukce má za následek změnu účelu 

nebo technických parametrů hmotného majetku. Modernizací se rozumí podle zákona 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.“ 

[5, str. 102] Jednotlivé sazby jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3-2 : Sazby pro rovnoměrné odepisování [5, str. 102] 

Odpisová 

skupina 

Roční odpis (%) 

v prvním roce 

odepisování 

V dalších letech 

odepisování 

Pro zvýšenou 

vstupní sazbu 

1 20,0 40,0 33,3 

1a 14,2 28,6 25,0 

2 11,0 22,25 20,0 

3 5,5 10,5 10,0 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 

Podniky, které jsou prvním vlastníkem majetku, mohou v rámci skupin 1 až 3 zvýšit 

odpis v prvním roce a to následovně: 

 „ o 20% jde-li o stroje a zařízení pro zemědělskou a lesní výrobu (SKP 29.3) 

 o 15% jde-li o zařízení na zhodnocení a úpravu druhotných surovin a zařízení 

pro čištění a úpravu vod (SKP 29.24.1) 

 o 10% u ostatních zařízení ve skupinách 1 až 3 s výjimkou letadel (nejde-li 

o provozovatele letecké dopravy), motocyklů a osobních automobilů (nejde-li 

o provozovatele dopravy) a hmotného majetku označeného kódem SKP 29.7 

(přístroje pro domácnost, jinde neuvedené).“ [4, str. 103] 
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Zrychlené odepisování 

Pro tento způsob odepisování platí jiné sazby. Jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 3-3 : Koeficienty pro zrychlené odepisování [5, str. 104] 

Odpisová 

skupina 

Koeficient pro zrychlené odepisování 

v prvním roce 

odepisování K1 

V dalších letech 

odepisování K2 

Pro zvýšenou 

vstupní sazbu 

K3 

1 3 4 3 

1a 4 5 4 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Výpočty pro jednotlivé roky jsou prováděny dle těchto vzorců: 

Pro 1. rok 

 

Odpis =   
vstupní cena 

 

(3-6) 

 
koeficient pro první rok K1 

   

Pro další roky 

 

Odpis =   
2*zůstatková cena 

 

(3-7) 

 
koeficient K2-počet odepsaných let 

  
Pro technicky zhodnocené odepisování 

Pro 1. rok 

 

Odpis =   
zůstatková cena po technickém zhodnocení 

 

(3-8) 

 
koeficient K3 

   

Pro další roky 

 

Odpis =   
2*zůstatková cena po technickém zhodnocení 

 

(3-9) 

 
koeficient K3-počet odepsaných let 

   

První vlastníci zde také mohou uplatňovat zvýšené odpisy o 10 až 20%, jako tomu 

bylo u rovnoměrného způsobu. [5, str. 104] 
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4 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 

Pasiva neboli kapitál podniku představuje zdroj nebo původ majetku. 

„ Majetek tedy vyjadřuje co obchodní společnost vlastní a kapitál komu co patří. 

Vložil li kapitál do firmy sám podnikatel (nebo skupina vlastníků), hovoříme o vlastním 

kapitálu. Pokud vkladatelem kapitálu je věřitel (např. banka), hovoříme o cizím 

(úvěrovém) kapitálu.“ [5, str. 23] 

Firma by měla udržovat tolik kapitálu, kolik potřebuje. Důležité je vyvážení 

dlouhodobého a krátkodobého kapitálu. K překapitalizování podniku dochází tehdy, 

kdy jsou oběžná aktiva kryta dlouhodobým kapitálem. Podkapitalizovaný podnik 

se zase vyznačuje prudkým rozšířením, expanzí a tím pádem rostoucí potřebou aktiv. 

Ty ovšem nejsou kryty požadovanými finančními zdroji, podnik se pak zadlužuje 

a tímto způsobem jsou kryta i dlouhodobá aktiva. Poté přichází platební neschopnost 

a většinou následný zánik firmy. [5, str. 23] 

Kapitál rozdělujeme do dvou skupin, v rámci jeho původu, a sice na vlastní a cizí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-1 : Rozdělení kapitálu [5, str. 24, Obr. 3.1] 
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Bankovní úvěry 

OSTATNÍ KAPITÁL 
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4. 1 Vlastní kapitál 

Vlastní zdroje představují nárok vlastníků na aktiva, jelikož do něj při vzniku vložili 

své finanční prostředky. Jeho podíl v celkovém kapitálu představuje ukazatel jistoty 

podniku. Správné nastavení dlouhodobých zdrojů by mělo pokrývat stálá aktiva 

a částečně oběžná. Toto nastavení zajistí dlouhodobou stabilitu podniku.  

Struktura vlastního kapitálu je následující: 

 Základní kapitál 

 Kapitálové fondy 

 Fondy ze zisku 

 Výsledek hospodaření [ 5, str. 24] 

4. 1. 1 Základní kapitál 

Základní kapitál je vkládán do podniku společníky. Výše potřebného základního 

kapitálu se liší v rámci právní formy podniku, tuto minimální hodnotu upravuje zákon. 

Základní kapitál je po splacení zapsán v Obchodním rejstříku. To představuje 

nezávislost firmy a zároveň je ukazatelem úspěšnosti. [10][12] 

Jak již bylo zmíněno, počáteční vklady se liší podle právních forem společností. 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je od 1. 1. 2014 nutno složit 1,- Kč, 

pokud společenská smlouva neurčí jinou výši vkladu. Ukládá tak Zákon o obchodních 

korporacích. Dříve měli společnosti za povinnost složit vklad ve výši 200 000 Kč, 

kdy minimální vklad jednoho společníka byl 20 000 Kč. Pro založení s. r. o. musel 

být ovšem dodržen limit 200 000 Kč. Při nové výši základního kapitálu, byla ztracena 

garanční role, která je ovšem nahrazena testem insolvence nebo přísnějšími pravidly 

správy. Věřitelé by tak měli být stále chráněni, především kvůli odpovědnosti jednatelů. 

Akciové společnosti mají povinnost složit na počátku částku minimálně 2 000 000 Kč. 

[10][12] 

4. 1. 2 Kapitálové fondy 

Tyto fondy jsou tvořeny z vnějších zdrojů. Tvoří je emisního ážio, přijaté dary, 

dotace nebo přeceněný majetek dle právních předpisů. [ 5, str. 138] 

Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní hodnotou. Nezvyšuje základní 

vklad, ale bere se jako další vklad do společnosti. [ 5, str. 138] 
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Ostatní kapitálové fondy jsou peněžitého i nepeněžitého rázu. Slouží ke zvýšení 

vlastního kapitálu. Mezi tyto fondy zařazujeme: 

 „Dary, které představují nabytý dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky 

a peněžité dary, 

 Členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek u družstev, 

 Fondy tvořené převodem z fondů ze zisku, 

 Inventarizační přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného 

majetku.“[5, str. 139] 

4. 1. 3 Fondy ze zisku 

Jedná se o dva druhy fondů: 

1. Volitelný fond ze zisku (dříve povinný rezervní fond, který byl zrušen v roce 

2014. Zákon o obchodních korporacích neukládá (až na výjimky) vytváření 

rezervního fondu ze zisku společnostem s ručením omezeným, ani akciovým 

společnostem. [32] 

2. Dle rozhodnutí podniku (statutární fondy, ostatní fondy)  

4. 1. 4 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření se opět skládá ze dvou částí: 

1. Z výsledku hospodaření za běžné období 

2. Z nerozdělených zisků z minulých let 

Výsledkem hospodaření je míněn zisk nebo ztráta za účetní období. Zisk si podnik 

může rozdělit do fondů, může zvýšit základní kapitál nebo vyplatit dividendy. 

Pokud podnik dosáhl ztráty, může ho uhradit například z nerozděleného zisku 

z minulých let nebo ji může vést jako pohledávku vůči společníkům. Nerozdělený zisk 

je pak výsledek hospodaření, kterému není určeno další využití. [ 5, str. 143] 

4. 2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou závazky vůči věřitelům podniku. Za poskytnutí cizích zdrojů platí 

podnik úroky a další poplatky, které jsou s poskytnutím zdroje spojeny (bankovní 

poplatky, provize, apod.) [ 5, str. 150] 

Dělení cizích zdrojů je následné: 

 Rezervy 

 Dlouhodobé závazky 

 Dlouhodobé bankovní úvěry [ 5, str. 150] 



24 

 

4. 2. 1 Rezervy 

Jedná se o cizí zdroje majetku, které kryjí budoucí výdaje. U rezervy musí být přesně 

znám účel, pro který je vytvořena, ale není již známo období, kdy se rezerva bude 

čerpat. Současně také není známa přesná suma, která bude čerpána. [ 5, str. 150] 

Rezervy rozlišujeme: 

1. Rezervy se všeobecným určením (pro rizika a ztráty při podnikání) 

2. Rezervy účelově určené (oprava DM) 

Rezervy pro všeobecný účel lze vytvářet jen tehdy, známe-li rizika dopředu, 

nebo když podnik očekává ztráty na konci účetního období. Rezervy dále členíme podle 

toho, zda jsou tvořeny ze zákona nebo jen z vůle podniku. Rezervy musí být na konci 

účetního období vyrovnané, nesmí mít aktivní zůstatek. Pokud rezervy zůstanou, 

převádějí se do následujícího účetního období. Čerpání rezerv je ošetřeno směrnicemi 

podniku, které také slouží jako podklad při inventarizaci. [ 5, str. 150] 

4. 2. 2 Dlouhodobé závazky  

Dlouhodobé závazky jsou povinnosti, které podniku vznikly na základě minulých činů. 

Doba splatnosti je v tomto případě vždy delší než jeden rok. V praxi to vždy znamená 

odtok finančních prostředků z podniku. Tyto závazky jsou všechny právně vymahatelné 

na základě platných a závazných smluv. Informace o výši dlouhodobých závazků 

nalezneme v rozvaze. Většinou se jedná o závazky, které vznikly obchodním stykem 

nebo z kapitálových vztahů. [ 5, str. 152] 

Kromě těchto dvou závazků zde spadají také směnky s dobou splatnosti delší než jeden 

rok, emitované dluhopisy, které vydala účetní jednotka, závazky z pronájmu 

nebo například dlouhodobé zálohy.[15]  

4. 2. 3 Bankovní úvěry a výpomoci 

Jedná se o jednu z nejběžnějších forem financování. Úvěr uzavírá věřitel a dlužník 

prostřednictvím úvěrové smlouvy. Smlouva definuje způsob splácení dluhu a předmět 

smlouvy. Nejdůležitějším bodem při zřizování úvěru je výše úroků. Úroky představují 

pro podnik náklad a je důležité zda má pohyblivou nebo pevnou sazbu. 

Banky také často žádají záruky a ochranná ujednání, která často minimalizují 

rizika.[3, str. 89-90] 

Bankovní úvěry členíme dle doby splatnosti celkově na tři kategorie. Do první kategorie 

spadají krátkodobé bankovní úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne jeden rok. 

Střednědobé bankovní úvěry mají dobu splatnosti stanovenou od jednoho do pěti let. 

A dlouhodobé bankovní úvěry se pak vyznačují dobou splatnosti delší, než pět let. 

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou nejčastěji uzavírány na dlouhodobý majetek.  
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4. 2. 4 Leasing 

Leasing lze definovat jako pronájem majetku (strojů, budov, výrobků dlouhodobé 

spotřeby). Nájemné se sjednává na určité období nebo na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou. Podepsáním smlouvy pronajímatel umožňuje nájemci nejen využívat předmět 

smlouvy, ale většinou poskytuje i servisní služby. Celou dobu je majetek ve vlastnictví 

leasingové společnosti. Leasingy můžeme rozdělit do tří kategorií. 

1. Provozní leasing (operativní) 

2. Finanční leasing 

3. Zpětný leasing 

Operativní leasing 

Neboli provozní. Jedná se o pronájem krátkodobého charakteru. Tento leasing v sobě 

zahrnuje jak pronájem, tak již zmíněný servis. [7, str. 228] Nájemce je tak v tomto 

případě zbaven rizik spojených s používáním věci. [3, str. 90] Většinou se uzavírá 

při pronájmu speciálních strojů, hlavně počítačů.  Platby nájemného nemusí pokrývat 

celou cenu předmětu nájmu. Smlouva není rovněž uzavírána na celou životnost zařízení. 

[7, str. 228] Nájemné, které je placeno při využívání leasingu, je daňově uznatelným 

nákladem a to do plné výše. Navíc se zde neplatí akontace. [3, str. 90][13] 

Nevýhodou tohoto druhu financování je to, že vlastníkem majetku zůstává leasingová 

společnost. [14] 

Finanční leasing 

Tento typ pronájmu je dlouhodobý. Servisní služby v tomto případě nejsou nabízeny, 

smlouvu nelze vypovědět a splátky musí plně dosahovat pořizovací ceny majetku. 

Finanční leasing můžeme přirovnat k peněžní půjčce, jelikož znamená okamžitý přísun 

peněžních prostředků pro požadovaný majetek. Podniku se tak opticky nezvýší míra 

zadluženosti. [7, str. 228] Finanční leasing je definován jako finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci. Daňově uznatelným výdajem se nájemné stává pokud: 

 „Doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu 

odepisování stanovenou zákonem o daních z příjmů pro daňové odpisy 

a u nemovitostí minimálně 30 let; 

 Po ukončení nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv 

k předmětu nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem, přičemž kupní cena 

najatého majetku není vyšší než zůstatková cena, kterou by předmět nájmu měl 

při rovnoměrném odepisování (to neplatí, pokud by ke dni koupě najatá věc byla 

při rovnoměrném odpisování již zcela odepsaná); 

 Nájemce odkoupený majetek zahrne do svého obchodního majetku.“[3, str. 91] 
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Od 1. 1. 2015 je v zákoně o dani z příjmů navíc uvedeno, že po dobu finančního 

leasingu budou na uživatele převedeny užívací práva, nájemce se musí o předmět nájmu 

náležitě starat a také na něj budou převedeny rizika, která jsou spojená s užíváním 

předmětu. [13] Následně je zde uvedeno, pokud je dlouhodobý hmotný majetek uveden 

v odpisové skupině 2 nebo 3, je možné dobu nájmu zkrátit až o šest měsíců.[14] 

 

Finanční leasing je celkově poměrně nákladné financování. Jelikož nájemce postupně 

splácí kupní cenu majetku a navýšení. Pravidelné splátky tak kromě nájemného 

obsahují poměrnou část odpisů, úrokové náklady, režijní náklady, pojištění a zisk 

pro pronajímatele. Leasingové úročení představuje rozdíl mezi cenou finančního 

pronájmu a původní pořizovací cenou majetku. [3, str. 91] 

Pokud bychom chtěli zjistit efektivní roční úrokovou sazbu, při měsíčních splátkách, 

řídili bychom se vztahem: 

 

(4-1) 

 

 

PC je pořizovací cena majetku v Kč; 

P0 je první navýšená splátka (tzv. akontace) v Kč; 

SP je poplatek za sjednání smlouvy v Kč; 

Pt je pravidelná (měsíční) splátka v Kč; 

Pz je kupní cena majetku na konci doby pronájmu v Kč; 

n je délka trvání pronájmu v měsících.[3, str. 91] 

 

U finančního leasingu se často využívá tzv. přímý leasing. Což znamená, že se smlouva 

uzavírá na předem určený, nový majetek. Pronajímatel tento předmětný majetek koupí 

a následně ho pronajme nájemci. [7, str. 228] 

Pokud by po ukončení leasingu nedošlo k převodu majetku nebo by byla smlouva 

vypovězena předem, dívalo by se na smlouvu čistě jako na smlouvu o nájmu. [13] 

Zpětný leasing 

Podniky využívají zpětný leasing, pokud si potřebují zvýšit svou likviditu. 

Princip spočívá v tom, že podnik prodá svůj majetek leasingové společnosti a následně 

si ho od ní pronajme. Takto podnik získá potřebné finance a dále může využívat 

předmětný majetek. Ten už je ovšem ve vlastnictví leasingové společnosti. 

Tomuto leasingu se říká také nepřímý leasing. [7, str. 229] 
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4. 3 Rozdíl mezi leasingem a úvěrem 

Největším rozdílem je samozřejmě vlastnictví předmětného majetku. Při financování 

leasingem je majetek ve vlastnictví leasingové společnosti po celou dobu trvání 

smlouvy. Kdežto u úvěru je majitelem majetku nový vlastník, který si o úvěr zažádal. 

Vše se zobrazí v účetnictví. [13] 

V případě leasingu nejde vidět majetek na majetkových účtech a neprojevuje 

se ani v rozvaze. Naproti tomu u úvěru evidujeme majetek na majetkových účtech 

již od zařazení do majetku. Ve výkazech se pak projeví u závazků a prostřednictvím 

odpisů. [13] 

Co se týká DPH. U leasingu si plátce uplatňuje tuto daň postupně v rámci jednotlivých 

splátek. U úvěru si DPH uplatní najednou z celé pořizovací ceny. [13] 
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5 ÚČETNÍ VÝKAZY 
 

5. 1 Rozvaha 

Také známá jako bilance. Jedná se o soupis majetku podniku, který je vyjádřen 

v peněžních prostředcích. Jsou vyjádřeny z hlediska formy a zdrojů financování. 

Bilance zaznamenává statický pohled na stav v podniku. Nalezneme zde rovnováhu 

mezi majetkovou a finanční strukturou podniku. Nejčastěji se využívá tzv. T tvar 

rozvahy. Kdy jsou na levé straně zachyceny aktiva podniku a na pravé straně leží 

kapitálová část, čili pasiva. V rozvaze se aktiva vždy musí rovnat pasivům. [28] 

Obsah některých položek rozvahy vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb. 

Údaje pro sestavení rozvahy jsou čerpány ze zůstatků syntetických, analytických 

nebo skupinových účtů. [5, str. 166] 

Položky v rozvaze zaznamenávají také informace za minulé účetní období. 

„ Za běžné období se uvádí: 

 Výše aktiv podle jednotlivých položek neupravená o opravné položky a oprávky 

(sloupec brutto) 

 Výše opravných položek a oprávek (sloupec korekce) 

 Výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky (sloupec netto).“ [5, str. 166] 
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Tabulka 5-1 : Schéma sestavení rozvahy [4, str. 12] 

AKTIVA PASIVA 

NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ 

MAJETEK 

Software 

Ocenitelná práva 

 

HMOTNÝ INVESTIČNÍ 

MAJETEK 

Budovy, haly a stavby 

Stroje, přístroje a zařízení 

Dopravní prostředky a inventář 

 

FINANČNÍ INVESTICE 

 

ZÁSOBY 

Materiál 

Nedokončená výroba 

Výrobky 

 

POHLEDÁVKY 

 

FINANČNÍ MAJETEK 

Peníze 

Účty v bankách 

VLASTNÍ JMĚNÍ 

 

 

 

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ 

Základní jmění 

Vlastní akcie 

 

 

KAPITÁLOVÉ FONDY 

 

FONDY ZE ZISKU 

 

 

CIZÍ ZDROJE 

 

ZÁVAZKY 

CELKEM 

Bilance by měla být strukturována tak, aby ukázala majetek podniku, a následně jaké 

zdroje tento majetek kryjí. Měla by obsahovat finanční situaci, stupeň zadlužení 

a likvidity. Nepodává ovšem informace o tvorbě hospodářského výsledku. [28] 

Pohledávky, závazky včetně úvěrů jsou zaznamenány dle zůstatkové doby jejich 

splatnosti ke dni závěrky. Jedná se o pohledávky v účetní skupině 3 a závazky 

ve skupině 4. [5, str. 166] 

Podnik sestavuje rozvahu minimálně jednou ročně, a sice na konci účetního období. 

Může být ovšem sestavována častěji, například půlročně, čtvrtletně nebo měsíčně. 

Vhodné je také bilanci sestavovat při významných událostech, mezi které patří založení 

podniku, změna právní formy, fúze, likvidace, … [28] 
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5.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát sleduje dílčí složky celkového účetního výsledku hospodaření. 

[5, str. 166] Zachycuje vztahy mezi výnosy a náklady potřebnými k vytvoření výnosů, 

za určité období. Anglicky se nazývá Income statement. Kompletní dokument nabízí 

pohled na to, jak byl podnik úspěšný v daném období. Výsledný čistý zisk nezobrazuje 

hotovostní toky, jen účetní stav. [29] 

„ Ve výkazu jsou postupně vyčísleny: 

 Obchodní marže 

 Přidaná hodnota 

 Účetní provozní výsledek hospodaření před zdaněním z příjmů 

 Účetní výsledek hospodaření z finančních operací 

 Účetní VH za běžnou činnost po zdanění daní z příjmů 

 Celkový účetní výsledek hospodaření po zdanění daní z příjmů.“ [5, str. 166] 

Informace, které podnik potřebuje, k sestavení výsledovky, nalezne na syntetických 

účtech nebo na účtech účtových skupin. Analytické účty jsou využity pouze v případě 

dlouhodobého finančního majetku. Výkaz zisků a ztrát upravuje vyhláška 

č. 500/ 2002 Sb. Tento účetní výkaz zobrazuje stav běžného i minulého období. 

[5, str. 166] 

Po vytvoření výsledovky, rozvahy a sepsání přílohy, vzniká roční účetní závěrka. [29] 

5.3 Cash Flow 

Cash Flow neboli peněžní tok poskytuje finanční situaci podniku a jeho platebních 

schopnostech. Dobré řízení podniku vyžaduje takové podmínky, za kterých bude podnik 

schopen vytvářet zisk a současně bude schopen hradit dluhy. Kladnou veličinou 

jsou peněžní příjmy a zápornou jsou peněžní výdaje. Rozdílem těchto dvou veličin 

získáme peněžní tok. [5, str. 168] Díky Cash Flow je podnik schopen lépe řídit likviditu 

firmy. Rozlišujeme Cash Flow z provozní činnosti, z investiční činnosti a z finanční 

činnosti. [31] 
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„Při výpočtu Cash-Flow lze postupovat metodou:  

 přímou (pomocí sledování příjmů a výdajů za určité období),  

 nepřímou (pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků s 

dalšími následnými úpravami),  

 na bázi pracovního kapitálu (základem pro výpočet Cash-Flow není změna 

stavu peněžních prostředků, ale změna stavu pracovního kapitálu).“ [1, str. 17] 

 

Výkaz Cash Flow ošetřuje vyhláška č. 500/2002 Sb. Podniky, které podléhají auditu, 

musí povinně vypracovávat tento výkaz dle §4. [5, str. 168] 

5.4 Účetní závěrka 

Provádí se na konci účetního období. Základem jsou zůstatky závěrečných účtů 

(Konečný účet rozvážný a Účet zisků a ztrát) a analytická evidence. Závěrka podává 

obraz o stavu, majetku, závazcích, kapitálu, nákladech spolu s výnosy 

a o hospodářském výsledku za dané období. Podrobnost a obsah účetní závěrky 

vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb. §3 a 4. Dle této vyhlášky je tvořena rozvahou, 

výkazem zisků a ztrát a přílohou. [5, str. 165, 166] 

V plném rozsahu jsou povinni podávat závěrku podniky, které podléhají auditu.  

Ve zjednodušeném pak podnikatelé, kteří vedou zjednodušené účetnictví. 

Podniky zapsané v obchodním rejstříku musí, dle zákona o účetnictví, ukládat 

tyto dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. [5, str. 165, 166] 

Pokud podnik emituje cenné papíry a poskytuje je na trhu členských zemí EU, 

řídí se tato závěrka právem Evropského společenství. [5, str. 165, 166] 

Kompletní dokumenty musí být podepsány odpovědným orgánem nebo odpovědnou 

osobou. Vše se poté předkládá finančnímu úřadu jako příloha k daňovému přiznání 

o dani z příjmů právnických osob. [5, str. 165, 166] 

5.5 Příloha 

Je součástí účetní závěrky. Obsahuje důležité informace, které podrobněji rozvádějí 

rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Povinný obsah vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb. §39. 

Účelem přílohy je poskytnou externímu uživateli přehledné, srozumitelné a kompletní 

přiblížení a bližší charakteristiku účetní závěrky. Může být předložena ve formě tabulek 

nebo popisným způsobem. [5, str. 167] 

5.6 Výroční zpráva 

Povinný dokument pro podniky, které podléhají auditu. Účel tohoto dokumentu spočívá 

v přehledném a uceleném obrazu společnosti, který vykresluje stávající hospodářské 
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postavení podniku. Není to součást závěrky, ale přejímá z ní informace. Zpráva musí 

obsahovat [5, str. 169] : 

 Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 

 Předpokládaný vývoj podniku 

 Angažovanost v oblasti výzkumu a vývoje 

 Aktivity v oblasti životního prostředí 

 Informace o pořízení vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů 

 Zda má podnik zahraniční organizační složku 

 Informace o řízení rizik, cílech a metodách využívaných k tomuto řízení 

 Počet a jmenovitou hodnotu vlastních akcií 

Kompletní výroční zpráva musí také obsahovat účetní závěrku a zprávu auditora. 

Vše se pak zanese do sbírky listin obchodního rejstříku, pokud podnik podléhá auditu.  

Tyto podniky vše zveřejňují až po podepsání dokumentů auditorem, a po schválení 

příslušným orgánem, a to do 30 dnů. Nejpozději však do konce následujícího účetního 

období. [5, str. 169] 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza podává informace o vývoji firmy, plánování budoucích aktivit 

nebo odhadu finančního vývoje společnosti. Tato analýza slouží potřebám vyššího 

managementu, ale také pro potřeby externích uživatelů, jako jsou například konkurenční 

firmy. [ 2, str. 314] 

6. 1 Horizontální analýza 

Jedná se o analýzu, která zaznamenává změny během požadovaných let. 

Kromě absolutního vyjádření, lze vyjádřit také procentní změny. Hodnotí se vždy hlavní 

části rozvahy, jako jsou aktiva firmy nebo cizí zdroje. Okomentují se změny těchto částí 

a následně se zdůvodní pokles nebo nárůst prostřednictvím dílčích položek jednotlivých 

částí. Horizontální analýza tak vykresluje pohled na vývoj aktiv a pasiv během 

jednotlivých let a změny jejich struktury. Kromě rozvahy se v této analýze zohledňuje 

také výkaz zisků a ztrát. [5, str. 171-173] 

6. 2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozebírá procentní zastoupení jednotlivého majetku a kapitálu. 

Rozebírá zastoupení dílčích částí ve struktuře aktiv a pasiv. Z takto zhotovené analýzy 

lze rozpoznat, zda je majetek kryt cizími zdroji nebo vlastním kapitálem. Také můžeme 

zhodnotit, jaké je zastoupení zásob, pohledávek nebo krátkodobého finančního majetku 

vůči celkovým aktivům. To samé platí pro stranu pasiv. Analýza je prováděna od shora 

dolů, odtud vertikální analýza. Interpretace této analýzy opět postupuje podobně jako je 

tomu u Horizontální analýzy. Pro ucelený pohled na strukturu společnosti se také tato 

analýza vytváří na požadovaný počet let. [5, str. 173-175] 

6. 3 Likvidita firmy 

Jedná se o ekonomický pojem, který zachycuje schopnost nebo možnost prodeje aktiv 

bez poklesu jejich ceny při prodeji. Dále představuje schopnost podniku přeměnit aktiva 

na peněžní prostředky a uspokojit tak své věřitele v rámci včasného splacení závazků. 

Nejvíce likvidní aktiva jsou samotné peněžní prostředky, následují pohledávky 

za výrobky a služby, dluhopisy, zásoby výrobků, polotovary, suroviny a nejméně 

likvidní jsou stroje nebo budovy. 

Řízení likvidity patří mezi základní úkony finančního managementu. Pomáhá při řízení 

cash flow a měl by ho ovládat každý manažer. Správně řízená společnost musí mít 

dostatek přiměřeně likvidních zdrojů na uhrazení závazků. [30] Pokud je podnik 

nelikvidní, znamená to, že platebně neschopný. Na druhou stranu příliš vysoká likvidita 

představuje snížení výnosnosti podniku. Společnost má zbytečně volné peníze. 

Podniky tak usilují o optimální likvidity a co nejvyšší rentabilitu. 
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Ukazatele likvidity 

Schopnost firmy dostát svých závazků a vše včas zaplatit. Položky se dosazují 

z rozvahy a pracují s likvidními položkami aktiv. Vyjadřují poměr mezi splatnými 

závazky a výši likvidních aktiv.[30] 

Známe tři ukazatele likvidity: 

 Běžná likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Okamžitá likvidita 

Běžná likvidita 

Představuje ukazatel, který nabízí pohled na to, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky. Velice záleží na struktuře zásob a jejich oceňování. 

Společnost s nevhodnou strukturou aktiv se může ocitnout v problematické finanční 

situaci. [5, str. 186] Tomuto ukazateli se také říká ukazatel solventnosti. 

Měl by se pohybovat v rozmezí 2,0 – 2,5. Čím vyšší bude hodnota, tím menší 

bude riziko pro věřitele.[30] 

 

běžná likvidita = 
oběžná aktiva 

 
(6-1) 

krátkodobé závazky 
 

 
Pohotová likvidita 

 Tento ukazatel vyloučil ze své rovnice zásoby, v čitateli se tak operuje pouze 

s peněžními prostředky, krátkodobými cennými papíry a krátkodobými pohledávkami. 

Nízká hodnota pohotovostní likvidity vykresluje nadměrnou váhu zásob v rozvaze. 

 

pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva-zásoby) 

 
(6-2) 

krátkodobé závazky 
 

  

Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí od 1,0-2.0. Vyšší hodnota je příznivá 

pro věřitele, ale ne pro management. Jedná se totiž o malou výnosnost. [30] 
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Okamžitá likvidita 

Ukazatel, který představuje schopnost splatit závazky v tomto okamžiku. 

 

V čitateli se tak zohledňují peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek. 

Do jmenovatele zahrnujeme krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé závazky. 

Ukazatel by se měl držet v rozmezí 0,2-0,5. [30] 

6. 4 Ukazatele zadluženosti 

Jedná se o vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. Vytváří pohled na to, 

jakými prostředky společnost kryje své dluhy. Nejedná se pouze o negativní ukazatel. 

Využitím cizích prostředků můžeme zvýšit rentabilitu a tím tržní hodnotu firmy. 

Pro výpočet zadluženosti lze použít mnoho ukazatelů. [5, str. 183] 

Celková zadluženost 

Jedná se o podíl cizího kapitálu a celkové částky aktiv. Výsledky se udávají 

v procentech. V tomto případě je hodnota stoupajícího vlastního kapitálu výhodná, 

jelikož má kladný vliv na likviditu společnosti. To uspokojí převážně věřitele, 

jelikož se zadluženost drží v nízkých číslech. Naproti tomu vlastníci hledají způsob, 

jak zhodnotit své výnosy. Pokud by se ukazatel dostal do nízkých čísel, 

věřitelé by společnosti odmítli půjčit finanční prostředky. [5, str. 183] 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 

Opět se udává v procentech. V tomto případě se vlastní kapitál poměřuje s celkovou 

hodnotou aktiv. Ukazatel je doplňkem k celkové zadluženosti. Součet obou ukazatelů 

je roven 1. Oba ukazatelé tak informují o finanční struktuře firmy. [5, str. 184] 

    

 

  

okamžitá likvidita = 
peněžní prostředky + ekvivalenty 

 
(6-3) 

okamžitě splatné závazky 
 

 

celková zadluženost = 
cizí kapitál 

 
(6-4) 

celková aktiva 
 

 

kvóta vlastního kapitálu = 
vlastní kapitál 

 
(6-5) 

celková aktiva 
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Koeficient zadluženosti 

Vypovídací hodnota tohoto ukazatele je srovnatelné s ukazatelem celkové zadluženosti. 

Koeficienty totiž reagují stejně na procentní vyjádření dluhů ve finanční struktuře. 

Pokud dluhy rostou, rostou i ukazatele. Koeficient zadluženosti ovšem může růst 

donekonečna, kdežto celková zadluženost může mít maximální hodnotu 100%. 

[5, str. 184] 

koeficient zadluženosti =  
cizí kapitál 

 
(6-6) 

vlastní kapitál 
 

   

Úrokové krytí 

Tento ukazatel poskytuje pohled na to, kolikrát převyšuje zisk zaplacené úroky. 

Zisk, který vyprodukuje cizí kapitál, by měl stačit na zaplacení těchto nákladů. 

Pokud je ukazatel roven 1, všechen zisk, který firma vyprodukuje, 

připadne na zaplacení úroků. Tento ukazatel se počítá pomocí EBITU, což je zisk 

před zdaněním + nákladové úroky. [5, str. 184-185] 

úrokové krytí =  
EBIT 

 
(6-7) 

úroky 
 

   

6. 5 Ukazatele aktivity 

Nabízí pohled na hospodaření s aktivy společnosti. Pokud má firma více aktiv, 

než je potřeba, vzniká tím nízký zisk a zbytečné náklady. Pokud má nedostatek aktiv, 

přichází o podnikatelské příležitosti. Tyto ukazatele můžeme rozdělit na obratovost 

a dobu obratu jednotlivých ukazatelů [5, str. 181] 

Doba obratu závazků 

Ukazatel stanovuje dobu mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Výpočet získáme 

pomocí obratovosti závazků a následně se tato obratovost zohlední v rámci celého roku. 

[2, str. 331] 

Doba obratu závazků =  ( 
1 

) *360 
 

(6-8) 
obratovost závazků 

  

Obratovost závazků =  tržby 

   
(6-9) 

  

krátkodobé závazky 
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Doba obratu pohledávek 

Vypočítá se z obratovosti pohledávek. Zaznamenává, jak dlouho jsou peněžní 

prostředky drženy v pohledávkách a zda není vhodně dobu splatnosti faktur zkrátit. 

Během doby, kterou získáme z tohoto ukazatele, musí společnost čekat na finanční 

prostředky. [5, str. 183] 

Doba obratu pohledávek =  ( 
1 

) *360 
 

(6-10) 
obratovost pohledávek 

  

 

Doba obratu zásob 

Udává počet dní, za které se průměrně spotřebují nebo prodají zásoby. 

Můžeme konstatovat, že ovlivňuje likviditu, jelikož udává, za jak dlouho se zásoby 

promění v peněžní prostředky nebo pohledávky. [5, str. 182] 

Doba obratu zásob se vypočte z obratovosti zásob. Obratovost zásob udává, 

kolikrát se zásoby v podniku otočí během roku. [5, str. 182] 

 

Doba obratu zásob =  ( 
1 

) *360 
 

(6-12) 
obratovost zásob 

  

Obratovost závazků =  tržby 

   
(6-13) 

  

zásoby 

   
6. 6 Ukazatele rentability 

Pomocí rentability lze změřit výdělečnost neboli míru zhodnocení prostředků, 

které byly společností vynaloženy. [3, str. 164] 

Ukazatel rentability aktiv 

Tento ukazatel poměřuje zisk na základě EBITU s celkovými aktivy, 

nejsou zde zohledněny zdroje financování aktiv. Tímto způsobem měříme hrubou 

produkční sílu aktiv společnosti. [5, str. 178-179] 

  

Obratovost závazků =  

 

tržby 

   
(6-11) 

  

pohledávky 
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rentabilita aktiv =  EBIT 

   
(6-14) 

  

celková aktiva 

    

Ukazatel rentability vlastních zdrojů 

Vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu. Srovnává výkonnost vlastního kapitálu 

ve srovnání s výnosností cizího kapitálu. Tento ukazatel lze vypočítat jako poměr zisku 

EBITU a vlastního kapitálu. [3, str. 166] 

 

 

Ukazatel rentability tržeb 

Představuje zisk na korunu obratu. V čitateli je použit čistý zisk po zdanění, 

ve jmenovateli nalezneme tržby, které byly společností vyprodukovány. [5, str. 180] 

rentabilita tržeb =  čistý zisk 

   
(6-16) 

  

tržby 

       

 

  

rentabilita vlastního kapitálu =  EBIT 

   
(6-15) 

  

vlastní kapitál 
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7 DANĚ 
 

7.1 Daň z přidané hodnoty 

Jedná se o nepřímou daň, kterou upravuje zákon č. 235/2014 Sb. [22] Zaplatí ji každý 

koncový spotřebitel. Podnik ji ovšem nezapočítá ani do tržeb, ani do nákladů. 

Je obsažena v ceně služeb a zboží. [23] V principu jde o to, že se hradí pouze rozdíl 

mezi zaplacenou daní dodavateli a obdrženou daní při prodeji. Tato daň je jednou 

z nejdůležitějších příjmů do státní pokladny. [24] 

Daň se vztahuje na dodání zboží, převod nemovitostí, poskytování služeb, 

prodej výrobků a zboží, pořizování zboží z jiného členského státu Evropské unie 

nebo dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. To vše za úplatu. [22] 

Plátcem je fyzická nebo právnická osoba, která podniká a vykonává ekonomickou 

činnost. Plátcem se stává ten, kdo má sídlo v tuzemsku a obrat za 12 po sobě jdoucích 

měsíců přesáhl částku 1 000 000 Kč. Daň začíná odvádět první den následujícího 

měsíce, po kterém byl limit překročen. [22] Přihláška se musí podat do 15 dnů 

od překročení limitu. [24] 

Právnické osoby, které vykonávají přeshraniční aktivity, jsou tzv. osoby identifikované 

k dani. Patři sem také právnické osoby, které jsou neaktivní a pořizují zboží z jiného 

členského státu EU v hodnotě vyšší, než stanoví zákon. Tyto identifikované osoby musí 

být rovněž registrovány na finančním úřadě. [23] 

DPH neplatí stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, také dobrovolné 

svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části. [22] Základem daně je částka, 

kterou má obdržet plátce za uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění je 

tak předmět daně nebo plnění, které není osvobozeno od daně. [22] 

V České republice máme celkově tři sazby DPH. Základní sazba je ve výši 21%, 

snížená sazba 15% a druhá snížená sazba 10%. Druhá snížená daň se týká zboží, 

zapsaném v příloze 3a zákonu o DPH. Obsahuje například knihy, hudebniny, 

kojeneckou výživu nebo léky. [22] 

Při prodeji zboží je potřeba vystavovat daňové doklady. Celkem se využívá pět dokladů, 

mezi které patří faktura, zjednodušený daňový doklad známý jako paragon, 

splátkový kalendář, souhrnný daňový doklad a opravné daňové doklady (dobropisy, 

vrubopisy). Nejčastější formou je v dnešní době faktura. Paragon je vystavován 

při prodeji v hotovosti maximálně do částky 10 000 Kč, včetně daně. [23] 

Faktura musí obsahovat jisté náležitosti. V první řadě musí být provedena identifikace 

subjektu. Musí být známo IČO, DIČ, jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení 

podnikatele, sídlo nebo místo podnikání. Dále musí být doklad označen číslem, 
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musí být zadáno datum vystavení faktury a datum uskutečnění zdanitelného plnění. 

Co se týká předmětu plnění, musí být řádně popsán a doplněn o cenu bez DPH 

(za jednotku), základ daně, sazbu daně a výši daně. [23] 

Zdaňovacím obdobím je zde kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc. Čtvrtletně bude 

daň odevzdávat ten, kdo má obrat za předchozí kalendářní rok nižší, než 10 000 000 Kč. 

Měsíčně bude daň odvádět nový plátce, skupina, nespolehlivý plátce nebo ten, kdo má 

obrat přes 10 000 000 Kč. Měsíční plátce může změnit zdaňovací období, pokud 

to oznámí správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. Tato možnost 

se netýká skupin a nespolehlivých plátců. [25] 

 

7.2 Daň z příjmů 

„Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem.“[16] Zákon č. 586/1992 Sb. o dáních z příjmů. Dle tohoto zákona 

jsou poplatníky daně právnické osoby, dále poplatníci, kteří mají sídlo na území 

ČR a platí daň za příjmy jak z ČR, tak ze zahraničí. Ta společnost, která nemá sídlo 

v České republice daní pouze příjmy, které utržila na území České republiky. 

Osvobozeny jsou veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. [16] Kompletní výčet 

subjektů, příjmů a výdajů, kteří jsou osvobozeni od zdanění, lze najít v §19. [19] 

 

Zdaňovacím obdobím může být kalendářní rok, hospodářský rok nebo účetní období, 

což je dvanáct po sobě jdoucích měsíců). [16] 

Tato daň nevstupuje do základu daně, ani do výsledku hospodaření před zdaněním. 

Jedná se o náklad. Abychom mohli tuto daň správně odvést státu, je potřeba znát základ 

daně, výši daně z příjmů a následně je ji potřeba zaúčtovat do nákladů běžného období. 

[5, str. 160] 

Pro zjištění výše daně z příjmů je potřeba provést daňovou analýzu. Výsledkem by měla 

být proměna výsledku hospodaření před zdaněním na daňový zisk nebo ztrátu. 

Upravují se zde náklady a výnosy, které nejsou daňově uznatelné. Jmenovaná proměna 

se odevzdává v daňovém přiznání a nalezneme zde i výši splatné daně z příjmů. 

Náklady, které nejsou daňově uznatelné, se přičítají k výsledku hospodaření. 

[5, str. 161] 

„Předmětem daně nejsou: 

 příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, zděděním nebo darováním 

nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou 

z nich plynoucích příjmů 

 u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního 

zákona 
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 příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů 

 příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva nebo z titulu smírného urovnání záležitosti 

před Evropským soudem pro lidská práva“ [16]   

Hospodářský výsledek, který je daňově upraven, tvoří základ daně. Od tohoto základu 

lze ještě odečíst daňovou ztrátu z minulých let a reinvestici. [5, str. 161] Daňovou 

ztrátu, která vznikla v minulých obdobích, můžeme odečíst v plné výši nebo po částech. 

Nejdéle ji však lze odečítat pět po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích po vzniklé 

ztrátě. [21]  

Odečítat můžeme také dary. Aby byly dary uznatelným nákladem, musí splňovat určité 

podmínky. V první řadě musí být investovány do vědy, vzdělání, kultury, školství, 

pro sociální, ekologické, charitativní, zdravotní aj. účely. Minimální hodnota daru 

je 2 000 Kč a ze základu daně lze odečíst maximálně 2% u právnických osob. 

Celkový výčet je uveden v §20. [5, str. 161] 

Aby byl zjišťovaný upravený základ daně správný, je potřeba postup rozdělit 

do jednotlivých kroků. Prvním krokem je přičítání konečného zůstatku účtu 

Dary k výsledku hospodaření. Zadruhé se určí základ daně, který se zaokrouhluje 

na celé tisíce koruny dolů. Jako třetí krok se vypočítá hodnota daru, která bude daňově 

uznána. V posledním kroku se vypočítá daň z příjmů. [5, str. 161] 

Daň z příjmů se vypočítá pomocí sazby, která je v současné době stanovena na 19%. 

Stanovená daň se dá ještě snížit o slevy na dani, které jsou způsobeny zaměstnáváním 

pracovníků se změněnou pracovní schopnosti. Další možností, jak snížit daň 

je vyplacením dividend nebo podílů ze zisku. Konečná suma daně se zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru a účtuje se jako náklad běžného účetního období. Kromě 19% 

sazby daně se užívá také 5% sazba. Ta se vztahuje na investiční, podílové a penzijní 

fondy.[5, str. 162] 

Daňové přiznání se odevzdává nejpozději do tří měsíců po uplynutí daňového období. 

Jestliže společnost předkládá přiznání daňovému poradci nebo účetní závěrky ověřuje 

auditor, protahuje se tato lhůta na šest měsíců. Pokud nevyužívá auditora, ani daňového 

poradce, musí poplatník daňové přiznání vyplnit, vypočítat a odevzdat sám. 

Odevzdání probíhá na příslušném finančním úřadě, kde se daň platí. Pokud poplatník 

hradí během roku zálohy, hradí rozdíl mezi zálohami a vyměřenou daní správci daně. 

[19] 
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Odložená daň z příjmů 

Pokud má firma rozdílné stavy v rámci účetního a daňového pohledu na určitá aktiva 

a pasiva podniku, vzniká odložená daň z příjmů. Zjišťuje se u podniků, které podléhají 

auditu, a jedná se o účetní zásadu opatrnosti. Rozdíly se určují pomocí rozvahového 

přístupu, který určuje přechodné rozdíly mezi daňovou základnou aktiv a pasiv, 

a mezi účetní hodnotou v rozvaze. Přechodné rozdíly mohou být zdanitelné, kdy vedou 

k odloženému daňovému závazku nebo odčitatelné, vedou k odložené daňové 

pohledávce. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se určuje součinem výsledku 

přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů. [5, str. 162, 163] 

7.3 Silniční daň 

Daň ošetřuje zákon č. 16/1993 Sb. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla 

a jejich přípojná vozidla, které jsou registrovány v České republice a především 

se používají k podnikání nebo k nějaké další výdělečné činnosti. Tuto daň jsou povinni 

odvádět také ti, kteří využívají motorová vozidla v přímé souvislosti s podnikáním 

nebo s nimi vykonávají činnosti, které vedou k získávání příjmu a jsou předmětem daně. 

Výjimkou jsou vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, v tomto případě 

se daň odvádí vždy. [26] 

Předmětem nejsou speciální pásová vozidla a vozidla, které spadají do speciálního 

právního předpisu, např.: traktory pro zemědělské a lesnické účely, vozíky pro invalidy 

s motorovým pohonem a další. Také zde patří vozidla, kterým byla udělena speciální 

registrační značka (historická vozidla, jednorázové použití s omezenou platností apod.) 

[26] 

Osvobozeni od daně jsou vozidla, které mají méně než 4 kola a spadají do kategorie L, 

dále také diplomatické automobily a automobily konzulárních úřadů, linková osobní 

vnitrostátní přeprava, vozidla ozbrojených sil, civilní obrany, pohotovostní vozidla, 

značkovače silnic, automobily správců komunikací apod. [26] Osvobozeni jsou také 

automobily, které mají největší povolenou hmotnost méně než 12 tun, které mají 

elektrický pohon, mají hybridní pohon, pohon na LPG nebo CNG nebo jejich motor 

spaluje automobilový benzín a etanol 85 (E85). [27] 

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsaná jako provozovatel 

vozidla. Musí být registrován v republice v registru vozidel a také v technickém průkazu 

vozidla. Daň musí odvádět i ten, kdo užívá vozidlo a osoba, která je uvedená 

v technickém průkazu zemřela, zanikla, byla zrušena nebo se držitel odhlásil z registru 

vozidel. Zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náklady za používání 

osobního automobilu, rovněž odvádí tuto daň. [26] 

Základ daně záleží u osobních automobilů na zdvihovém objemu motoru v cm
3
, 

pokud nemáte vozidlo na elektrický pohon. Další určení probíhá součtem největších 
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povolených hmotností na nápravu v tunách, počtem náprav u návěsů nebo největší 

povolenou hmotností v tunách a počtem náprav u ostatních vozidel. Poplatník může 

platit sazbu 25 Kč/ den, pokud se jedná o podnikatele. [27] 

Roční sazba daně ze základu daně je při zdvihovém objemu motoru: 

Tabulka 7-1 : Sazba daně dle objemu motoru [26] 

do 800 cm
3
 - 1200 Kč 

nad 800 cm
3
 do 1250 cm

3
 1800 Kč 

nad 1200 cm
3 

do 1500 cm
3
 2400 Kč 

nad1500 cm
3
 do 2000 cm

3
 3000 Kč 

nad 2000 cm
3
 do 3000 cm

3
 3600 Kč 

nad 3000 cm
3
 - 4200 Kč 

Sazba daně ze základu daně podle počtu náprav a hmotnosti jsou uvedeny například na 

této adrese: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/silnicni-

dan/silnicni-dan/ 

Potřebné informace k vyčíslení a určení daně jsou uvedeny v technických dokladech.  

U vozidel, u kterých od 1. registrace, neuběhlo ještě 9 let, lze uplatnit snížení daně. 

A sice v prvních 36 kalendářních měsících po registraci, lze daň snížit o 48%. O 40% 

po dobu dalších 36 měsíců a následně o 25% po dobu dalších 36 kalendářních měsíců. 

Celkově lze tedy slevu uplatňovat po dobu 108 měsíců. [27] 

Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém se vozidlo stalo předmětem 

daně. Během roku se odvádějí zálohy na daň, které jsou splatné do 16. 4., 16. 6., 15. 10., 

17. 12. Výše záloh jsou vypočítány na měsíce, vždy 1/12 roční sazby za každý 

kalendářní měsíc. Částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a kompletní daňové 

přiznání musí poplatníci odevzdat nejpozději do 31. ledna následujícího roku. [26] 
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8 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

Firma KALÁB sdružuje tři společnosti, které se zabývají stavební činností. 

Zaměřují se na stavební projekci a stavební produkci, developerskou činnost, 

rekonstrukce a opravy. Pro účely diplomové práce byla navázána spolupráce s firmou 

KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. Výpis obchodního rejstříku je přiložen 

v Příloze č. 1. 

8.1 Informace o společnosti 

KALÁB – stavební firma, spol. s r. o. 

Obchodní firma: KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. 

Sídlo: Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00 

Datum zápisu: 30. srpna 1993 

Identifikační číslo: 494 36 589 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

 živnostenského zákona 

 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Předmět činnosti: Správa vlastního majetku 

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč 

8.2 Profil společnosti 

Firma byla založena roku 1993. Ústřední postavou byl autorizovaný inženýr Jiří Kaláb, 

který působil na trhu od roku 1990. Firma v roce vzniku zaměstnávala pracovníky, 

se kterými pan Kaláb spolupracoval již dříve. Firma má celou dobu jednoho vlastníka, 

kterým je již zmiňovaný inženýr Jiří Kaláb. V současné době jsou zde dva jednatele, 

a sice Ing. Jiří Kaláb a Mgr. Ing. Tomáš Kaláb. 

Firma nabízí projekční činnost, která zajišťuje prvotní návrhy, architektonické studie, 

projektovou dokumentaci a veškerou inženýrskou činnost. Společnost rovněž 

také zajišťuje samotnou realizaci projektů. 
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V rámci realizace se kromě nových staveb soustřeďují také na rekonstrukce a opravy 

budov, i těch historických. Kromě běžných budov rekonstruují i historické a památkově 

chráněné objekty. V neposlední řadě se soustřeďují na vlastní developerskou činnost. 

Pro své klienty garantují kvalitu, dodržení termínů a cen. Dodržují technologické 

předpisy a BOZP. 

Společnost je držitelem těchto certifikátů:  

ČSN EN 9001 – certifikace systému managementu kvality, 

ČSN EN ISO 14001 – certifikace systému environmentálního managementu, 

OHSAS 18001 – certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP). 

Firma KALÁB získala řadu ocenění. Jedná se například o ocenění Stavba 

Jihomoravského kraje, ocenění Stavební firmy roku v kategorii do 250 zaměstnanců, 

které firma získala několikanásobně. V neposlední řadě také získala cenu veřejnosti 

za Odbavovací terminál letiště Brna. 

8.3 Reference 

Rok 2008 

• Gymnázium Třídy Kapitána Jaroše 

Rekonstrukce a rozšíření budovy, přístavba tělocvičny 

Investor: Gymnázium třídy kapitána Jaroše 

 

• Sýpka Těšany 

Rekonstrukce původní sýpky pro restaurační a kongresové účely 

Investor: Společenské centrum Těšany. 

 

•Administrativní budova ulice Milady Horákové v Brně 

Novostavba polyfunkčního domu 

Investor: BaS COMMERC, spol. s r.o. 
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Rok 2009 

• Vinařství Gotberg 

Novostavba vinařského dvora 

Investor: GOTBERG 

 

• Letiště Brno 

Terminál odlet a přílet v areálu letiště Brno Tuřany 

Investor: Letiště Brno 

 

• Golfový areál Kaskáda v Jinačovicích 

Výstavba golfového hřiště, hotelové části, kongresový sál a wellness 

Investor: GOLF BRNO 

Obrázek 8-1 : Letiště Tuřany 

Rok 2010 

• Farma Bolka Polívky 

Rozšíření ubytovacích kapacit, wellness a kongres 

Investor: FARMA Bolka Polívky 

 

• Areál firmy INTEREXPO 

Rekonstrukce a dostavba areálu firmy 

Investor: Interexpo Brno 

 

• Infinit Orion Brno  

Rekonstrukce komerčního objektu na wellness&fitness s hotelovou částí 

Investor: PANCOMMERC 
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Obrázek 8-2 :Areál firmy INTEREXPO 

Rok 2011 

• Sídlo společnosti MICROTECH IVF 

Administrativní a výrobní prostory společnosti Microtech IVF 

Rekonstrukce a přístavba objektu pro zdravotnické účely 

Investor: Microtech IVF 

 

• PRAKOM – oprava a modernizace budov 

1.etapa 

Rekonstrukce průmyslového objektu 

Investor: PRAKOM Brno 

 

• Rodinné domy v Podolí 

Developerský projekt bydlení 

Investor: KALÁB - develop 

Rok 2012 

• Benediktinské opatství Rajnhrad  

Rekonstrukce památkově chráněného objektu 

Investor: Benediktinské opatství Rajhrad 

• Vědeckotechnologický park Vienna Point 

Modernizace technologické haly 

Novostavba průmyslové haly 

Investor: VIENNA point 
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Obrázek 8-3 : Benediktinské opatství Rajnhrad 

Rok 2013 

• Bytový dům Augustýn 

Developerský projekt bydlení 

Investor: AUGUSTIN & Partners 

• Vývojové centrum Gatema 

Novostavba vývojového a výrobního centra v Boskovicích 

Investor: Gatema 

 

• Vinařství Reinstein 

Novostavba vinařského dvoru 

Investor: Reisten 

 

 

Obrázek 8-4 :Vývojové centrum GATEMA 
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Rok 2014 

• Vila na Hroznové 

Obnova Münzovy vily v Brně 

Investor: Equity Investment 

 

• Bytový dům Soukupova 

Oprava, nástavba, přístavba a zateplení pláště 

Investor: FA PAROLLI 

 

Rok 2015 

• D8 byty 

Nástavba bytů na Dvorského 

Investor: KALÁB - develop 

 

Obrázek 8-5:D8 byty 
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8.4 STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Jméno      Pozice 

Ing. Jiří Kaláb     jednatel 

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb   jednatel, výkonný ředitel 

Mgr. Štěpán Lachs    manažer obchodu 

Ing. Pavel Sklenář    finanční ředitel 

Ing. Tomáš Maruška    stavitel 

Ing. Jan Pluskal    stavitel 

Ing. Jaroslav Bajer    stavitel 

Ing. Mojmír Mičkal    stavitel 

Ing. Lucie Vykoukalová   centrální nákup 

Ing. Iveta Pilátová    development manažer 
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9 DLOUHODOBÝ MAJETEK SPOLEČNOSTI 

Dlouhodobý majetek společnosti je oceňován pořizovací cenou, reprodukční cenou 

nebo pomocí vlastních nákladů. Pořizovací cenou je oceňován nakoupený majetek, 

reprodukční cenou majetek, který byl nabyt bezúplatně. K tomuto stanovení se využívá 

odborný odhad.  

Hmotný majetek, který nedosáhl částky 40 000 Kč nebo který se rovná této částce, 

je účtován rovnou do spotřeby. Zároveň pokud má majetek vyšší cenu než 200 Kč 

je veden v operativní evidenci. 

Majetek společnosti je zařazen do 4 daňových odpisových skupin. V následujícím 

přehledu je uveden způsob odepisování jednotlivých skupin. 

Tabulka 9-1 : Způsob odepisování daňových odpisů dle skupin 

Skupina 1 Zrychleně 

Skupina2 Zrychleně 

Skupina2- 

automobily 

Rovnoměrně 

Skupina3 Zrychleně 

Skupina5 zrychleně 

 

Co se týká účetních odpisů, dlouhodobý majetek je odepisován lineárně. 

Doba odepisování je určována účetní jednotkou dle reálné doby životnosti majetku. 

Odepisovat se začíná v měsíci, kdy je majetek uveden do užívání. Účetní odpisy ošetřují 

tři druhy majetku: 

Tabulka 9-2 :Způsob odepisování účetních odpisů 

Dopravní 

prostředky 
6 let 

Software 36 měsíců 

Přístroje a zvláštní 

technika 
4-15 let 

 

Veškeré informace, ohledně majetku a účetních výkazů, byly převzaty z dokumentů, 

které poskytla společnost KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. Tyto dokumenty jsou 

obsaženy v Příloze č. 2: Zpráva auditora 2014, Příloze č. 3: Příloha k účetní 

závěrce 2014 I, Příloze č. 4: Příloha k účetní závěrce 2014 II.  

Pro potřeby diplomové práce byl použit také souhrn dlouhodobého hmotného majetku, 

který je uveden v Příloze č. 5. Jedná se o stav majetku k 30. 4. 2015 
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Ze souhrnného seznamu byl vybrán pouze dlouhodobý hmotný majetek, se kterým 

se bude dále pracovat. Veškerý DHM byl rozdělen do odpisových skupin pro lepší 

přehlednost.  Položky, které jsou odepsány ze 70 a více procent, byly zavedeny jako 

možné položky k obnově a v tabulkách byly zvýrazněny. 

Tabulka 9-3 : Položky první odpisové skupiny 

Odpisová skupina 1 

Název 
Zvýšená 

hodnota daň. 

Oprávky 

daňové 

Zůstatková 

hodnota daň. 
% odepsání 

Notebook Acer TM 3012WTMi 48 203,00 48 203,00 0,00 100,00% 

HW-IBM Storage 361 964,58 281 529,00 80 435,58 77,78% 

HW-IBM System X 294 266,42 228 874,00 65 392,42 77,78% 

HW CISCO Switsch 63 794,77 49 619,00 14 175,77 77,78% 

Projektor datový EPSON EMP-74 75 000,00 75 000,00 0,00 100,00% 

 

Tabulka 9-4 : Položky druhé odpisové skupiny 

Odpisová skupina 2 

Název 
Zvýšená 

hodnota daň. 

Oprávky 

daňové 

Zůstatková 

hodnota daň. 
% odepsání 

OA-SPZ7B63286 Škoda FABIA 211 744,00 194 805,00 16 939,00 92,00% 

NA - SPZ 8B41965 201 502,00 111 836,00 89 666,00 55,50% 

OA - SPZ 9B4 505 Škoda Octavia 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 

NA - SPZ 8B42346 201 502,00 111 836,00 89 666,00 55,50% 

OA - SPZ 9B8 4068 FABIA 78 842,98 8 673,00 70 169,98 11,00% 

OA-SPZ7B70971 Škoda FABIA 207 592,00 190 985,00 16 607,00 92,00% 

NA - SPZ 8B68746 364 145,00 121 079,00 243 066,00 33,25% 

OA - SPZ 1AF 8161 FABIA 77 025,01 0,00 77 025,01 0,00% 

OA - SPZ 6B94151 Škoda Yeti ko 461 344,00 461 344,00 0,00 100,00% 

OA-SPZ7B91028 Škoda Octavia 347 942,00 320 107,00 27 835,00 92,00% 

OA-SPZ7B90726 Octavia Combi 424 697,00 390 722,00 33 975,00 92,00% 

NA - SPZ 8B41375 201 502,00 111 836,00 89 666,00 55,50% 

OA - SPZ 9B59772 ŠKODA 453 279,00 49 861,00 403 418,00 11,00% 

Motocykl HONDA CB650F 150 000,00 16 500,00 133 500,00 11,00% 

OA - SPZ BZN 7546 Škoda Fabia 333 700,00 333 700,00 0,00 100,00% 

Sekačka Husquarna karta č. 20 48 284,00 48 284,00 0,00 100,00% 

NA - SPZ 8B26241 537 500,00 298 313,00 239 187,00 55,50% 

OA - SPZ 9B7 0498 BMW 530dxDri 1 202 479,00 132 273,00 1 070 206,00 11,00% 

Traktor travní MTD HM 7180 kar 106 255,00 106 255,00 0,00 100,00% 

Chladící zařízení karta č. 146 45 802,00 45 802,00 0,00 100,00% 

OA - SPZ 3B37683 Honda 1 190,00 1 190,00 0,00 100,00% 

Pila stolová Vektor + diam. ko 64 000,00 64 000,00 0,00 100,00% 

Ponorný vibrátor IRFUN 57 42 500,00 42 500,00 0,00 100,00% 

Ponorný vibrátor IRFUN 57 42 500,00 42 500,00 0,00 100,00% 

NA - SPZ 8B2 1879 559 326,00 310 428,00 248 898,00 55,50% 

NA - SPZ 9B12684 202 709,00 67 401,00 135 308,00 33,25% 

OA - SPZ 9B3 1694 VW CADDY 134 885,00 44 850,00 90 035,00 33,25% 

Vozík vysokozdv. DESTA karta č 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00% 

Trubkové lešení 400m2 karta č. 104 900,00 104 900,00 0,00 100,00% 
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Lešení trubkové 400m2 karta č. 112 840,00 112 840,00 0,00 100,00% 

Kontejner karta č. 304 106 344,00 106 344,00 0,00 100,00% 

Kontejner SC 10 karta č. 44 98 750,00 98 750,00 0,00 100,00% 

Bednění SB-Port Klasic karta č 521 916,00 521 916,00 0,00 100,00% 

Kontejner karta č. 305 106 344,00 106 344,00 0,00 100,00% 

Kontejner SC 20 karta č. 45 169 400,00 169 400,00 0,00 100,00% 

Kontejnery ISO 1C velké-6 ks 174 000,00 174 000,00 0,00 100,00% 

Lešení trubkové 400m2 karta č. 203 000,00 203 000,00 0,00 100,00% 

Mycí stroj vysokotlaký HDS 797 80 676,00 80 676,00 0,00 100,00% 

Kontejner karta č. 49 99 000,00 99 000,00 0,00 100,00% 

Bednění Bestr karta č. 81 325 740,00 325 740,00 0,00 100,00% 

Lešení trubkové 400m2 karta č. 203 000,00 203 000,00 0,00 100,00% 

Kontejner obytný karta č. 53 104 580,00 104 580,00 0,00 100,00% 

Kontejnery ISO 1C použité-4 ks 101 000,00 101 000,00 0,00 100,00% 

Kontejnery použité-3 ks  karta 102 000,00 102 000,00 0,00 100,00% 

Kontejner 1234 karta č. 99 119 000,00 119 000,00 0,00 100,00% 

Deska vibrační BPV 2950A karta 151 291,00 151 291,00 0,00 100,00% 

Kontejner sanitární karta č. 5 200 640,00 200 640,00 0,00 100,00% 

Kontejner UCS 20 obytný karta 184 000,00 184 000,00 0,00 100,00% 

Kontejner UCS 20  karta č. 103 184 000,00 184 000,00 0,00 100,00% 

Kontejner UCB 20 karta č. 72 103 400,00 103 400,00 0,00 100,00% 

Kontejner UCS 20  obytný karta 114 800,00 114 800,00 0,00 100,00% 

Kontejner UCB 20 karta č. 73 114 400,00 114 400,00 0,00 100,00% 

Pila stolová Vektor 700+dia.ko 63 400,00 63 400,00 0,00 100,00% 

vibrační deska PEN 16C+tlumící 42 100,00 42 100,00 0,00 100,00% 

Pila stolová Progressa 70 52 850,00 52 850,00 0,00 100,00% 

KONTEJNER (Metrans) 55 949,00 42 522,00 13 427,00 76,00% 

Lešení 2ks 134 201,00 134 201,00 0,00 100,00% 

Pěch vibrační Mikasa 61 749,00 61 749,00 0,00 100,00% 

Deska vibrační MIKASA MVC -F80 45 000,00 45 000,00 0,00 100,00% 

Kontejner sanitární 310 800,00 236 208,00 74 592,00 76,00% 

Kontejner kancelářský 78 720,00 59 828,00 18 892,00 76,00% 

Kontejner kancelářský 82 670,00 62 830,00 19 840,00 76,00% 

Kompresor Sullair 35 F karta č 294 632,00 294 632,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - kancelář 110 200,00 110 200,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - zasedačka 203 600,00 203 600,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - zasedačka 203 600,00 203 600,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - sociální zaříze 201 800,00 201 800,00 0,00 100,00% 

buňka kovová - schodiště 54 500,00 54 500,00 0,00 100,00% 

OA - SPZ 4B08579 VW Caddy 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 

NA - SPZ 4B0 4053 Ford Transit 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 

OA - SPZ 4B06621 Škoda FABIA 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 

NA - SPZ 9B14389 399 727,00 132 910,00 266 817,00 33,25% 

OA-SPZ7B90448 Škoda Octavia 347 942,00 320 107,00 27 835,00 92,00% 

NA - SPZ 9B1 1685 202 709,00 67 401,00 135 308,00 33,25% 

NA - SPZ 4B80993 Škoda Roomste 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 

OA - SPZ 9B45930 ŠKODA 378 902,00 125 986,00 252 916,00 33,25% 
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OA-SPZ7B63295 Škoda FABIA 207 592,00 190 985,00 16 607,00 92,00% 

NA - SPZ 9B12504 202 709,00 67 401,00 135 308,00 33,25% 

 

Tabulka 9-5 : Položky třetí odpisové skupiny 

Odpisová skupina 3 

Název 
Zvýšená 

hodnota daň. 

Oprávky 

daňové 

Zůstatková 

hodnota daň. 
% odepsání 

Výtah stavební Alulift 200V ka 95 920,00 95 920,00 0,00 100,00% 

Výtah stavební Alulift 200V ka 146 720,00 146 720,00 0,00 100,00% 

Výtah stavební Alulift karta č 128 795,00 128 795,00 0,00 100,00% 

Výtah stavební Alulift 200V ka 150 820,00 150 820,00 0,00 100,00% 

Tabulka 9-6 : Položky páté odpisové skupiny 

Odpisová skupina 5 

Název 
Zvýšená 

hodnota daň. 

Oprávky 

daňové 

Zůstatková 

hodnota daň. 
% odepsání 

Budova administrativní - Vídeň 16 472 113,00 7 461 242,00 9 010 871,00 45,30% 

garáže 1.podlaží - Vídeňská 2 531 588,00 1 232 043,00 1 299 545,00 48,67% 

garáže 2.podlaží - Vídeňská 2 503 953,00 1 218 594,00 1 285 359,00 48,67% 

Dolní Lipová - betonová dlažba 4 584,00 3 201,00 1 383,00 69,83% 

Dolní Lipová hlavní budova 9 k 1 754 768,00 858 184,00 896 584,00 48,91% 

Dolní Lipová stodola karta č. 31 151,00 21 739,00 9 412,00 69,79% 

Dolní Lipová chata 1 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 2 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 3 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 4 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 5 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 6 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 7 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 8 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 9 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 10 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 11 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová chata 12 karta č. 105 669,00 73 737,00 31 932,00 69,78% 

Dolní Lipová garáž karta č. 21 6 068,00 4 236,00 1 832,00 69,81% 

Dolní Lipová studna 1 karta č. 2 244,00 1 569,00 675,00 69,92% 

Dolní Lipová studna 2 karta č. 2 244,00 1 569,00 675,00 69,92% 

Dolní Lipová plot z vlnitého p 12 726,00 8 883,00 3 843,00 69,80% 

Dolní Lipová kanalizace karta 229 624,00 160 229,00 69 395,00 69,78% 

Dolní Lipová sport. a dětské h 65 397,00 40 453,00 24 944,00 61,86% 
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10 VÝBĚR MAJETKU K OBNOVĚ  

Dle stupně odepsání byly k obnově vybrány osobní a nákladní automobily, 

které společnost vlastní. Tato skupina byla vybrána z důvodů největšího počtu 

zastoupených položek, které jsou vhodné k obnovení. Při návrhu obnovy automobilů 

byl zachován jejich druh. Vždy byl vybrán nejlevnější model v dané kategorii, 

jelikož nejsou známy požadovaná specifika a rozšíření automobilů z pohledu 

společnosti. Cena automobilů byla převzata z oficiálních stránek distributora. 

Veškerý výběr majetku, který je navrhován k obnově, je uveden v Příloze č. 6.  

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané dopravní prostředky, zařazení do odpisové 

skupiny, je uvedena vstupní cena, následné oprávky, způsob odepisování a procentuální 

vyjádření odepsání majetku. Z tabulky vyplývá, že jsou k obnově určeny automobily, 

které jsou téměř plně odepsány.  

Tabulka 10-1 : Vybraný majetek k obnově 

 

  

Název
Odpisová 

skupina

Zvýšená hodnota 

daň.
Oprávky daňové

Zůstatková 

hodnota daň.
% odepsání

Způsob 

odepisování

OA-SPZ7B63286 Škoda FABIA 2 211 744,00 Kč 194 805,00 Kč 16 939,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA-SPZ7B70971 Škoda FABIA 2 207 592,00 Kč 190 985,00 Kč 16 607,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA - SPZ 6B94151 Škoda Yeti ko 2 461 344,00 Kč 461 344,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

OA-SPZ7B91028 Škoda Octavia 2 347 942,00 Kč 320 107,00 Kč 27 835,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA-SPZ7B90726 Octavia Combi 2 424 697,00 Kč 390 722,00 Kč 33 975,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA - SPZ BZN 7546 Škoda Fabia 2 333 700,00 Kč 333 700,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

OA-SPZ7B90448 Škoda Octavia 2 347 942,00 Kč 320 107,00 Kč 27 835,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA-SPZ7B63295 Škoda FABIA 2 207 592,00 Kč 190 985,00 Kč 16 607,00 Kč 92,00% rovnoměrně

OA - SPZ 9B4 505 Škoda Octavia 2 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

OA - SPZ 4B08579 VW Caddy 2 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

NA - SPZ 4B0 4053 Ford Transit 2 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

OA - SPZ 4B06621 Škoda FABIA 2 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně

NA - SPZ 4B80993 Škoda Roomste 2 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 100,00% rovnoměrně
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10.1 Výběr nových vozů 

Prvním vozem, který se nejčastěji vyskytuje ve výběru, je Škoda Fabia. Na stránkách 

výrobce byl vybrán model s názvem Nová Škoda Fabia, jejíž pořizovací cena byla 

stanovena na 198 264 Kč bez DPH. Celkově je k obnově navrženo pět kusů tohoto 

modelu. Celková hodnota automobilů tedy činí 991 320 Kč. Kritéria automobilu lze 

najit na adrese http://www.skoda-auto.cz/models/nova-fabia . 

 

Obrázek 10-1 : Nová Škoda Fabia 

Druhým vozem, který byl vybrán k obnově, je Škoda Yeti. Tento model byl 

na stránkách výrobce uveden za 313 967 bez DPH. V případě tohoto modelu budou 

pořízeny tři kusy. Cena za tři modely bude 941 901 Kč. Škoda Yeti má specifika 

uvedeny na adrese http://www.skoda-auto.cz/models/novy-yeti/prehled/ . V původním 

výčtu je uveden automobil Škoda Roomster, ten již ale oficiální stránka Škody nenabízí. 

Z tohoto důvodu byly navrženy celkově tři kusy Škody Yeti.  

  

Obrázek 10-2 : Škoda Yeti 
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Dalším vozem v pořadí je Škoda Octavia, která bude obnovena v množství tří kusů. 

Pořizovací cena jednoho automobilu je 287 521 Kč bez DPH. Cena tří automobilů činí 

862 563 Kč bez DPH. Škodu Octavii lze najít na adrese http://www.skoda-

auto.cz/models/nova-octavia . 

 

Obrázek 10-3 : Škoda Octavia 

Druhým vozem z řady modelů Octavia je Škoda Octavia Combi. Bude financován 

pouze jeden kus této řady. Pořizovací cena je 312 314 Kč bez DPH. Internetová adresa 

k tomuto automobilu je http://www.skoda-auto.cz/models/nova-octavia-combi/ . 

 

Obrázek 10-4 : Škoda Octavia Combi 
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Posledním vozem je nákladní automobil Ford Transit Van. Cena tohoto automobilu 

je 463 900 Kč bez DPH a bude pořízen v množství jednoho kusu. Ford Transit lze najít 

na adrese http://www.ford.cz/Commercialvehicles/Transit/Prehled . 

 

Obrázek 10-5 : Ford Transit Van 

V následujícím přehledu je uveden celkový výčet všech automobilů, jejich množství 

a ceny bez DPH i s DPH. 

Tabulka 10-2 : Přehled obnovovaných vozů 

Název vozu 
Počet 

kusů 

cena bez DPH 

za 1 vůz 

Cena s DPH za 

1 vůz 

Cena za 

automobily bez 

DPH 

Cena za 

automobily s 

DPH 

Nová Škoda Fabia 5 198 264,00 Kč 239 900,00 Kč 991 320,00 Kč 1 199 500,00 Kč 

Škoda Yeti 3 313 967,00 Kč 379 900,00 Kč 941 901,00 Kč 1 139 700,00 Kč 

Škoda Octavia 3 287 521,00 Kč 347 900,00 Kč 862 563,00 Kč 1 043 700,00 Kč 

Škoda Octavia Combi 1 312 314,00 Kč 377 900,00 Kč 312 314,00 Kč 377 900,00 Kč 

Ford Transit Van 1 463 900,00 Kč 561 319,00 Kč 463 900,00 Kč 561 319,00 Kč 

Cena celkem 3 571 998,00 Kč 4 322 121,00 Kč 
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11 FINANČNÍ ANALÝZA 

Pro lepší podvědomí o finanční situaci firmy, byla zpracována finanční analýza. 

V rámci optimálního vyhodnocení byla vyhotovena horizontální a vertikální analýza, 

byly vypočteny likvidity, ukazatele zadluženosti, ukazatele aktivity a ukazatelé 

rentability. Vše bylo zpracováno pro roky 2012, 2013 a 2014. Všechny měnové hodnoty 

jsou uvedeny v tisíci korunách. Rozvaha pro rok 2013 je obsahem Přílohy č. 7, Výkaz 

zisků a ztrát je obsažen v Příloze č. 8. Hodnoty pro rok 2014 byly převzaty ze Zprávy 

auditora, kterou lze najít v Příloze č. 2. 

11. 1 Horizontální analýza 

Příloha č. 9 obsahuje veškeré čísla horizontální analýzy zpracovány v přehledné tabulce. 

11. 1. 1 Horizontální analýza rozvahy 

Dlouhodobý majetek  

Dlouhodobý majetek zaznamenal nárůst mezi prvním a druhým rokem o 20,51% 

(15 348 Kč), mezi druhým a třetím o dalších 25,21% (22 731 Kč). Nárůst způsobil 

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek 

výrazně klesl.  

Dlouhodobý nehmotný majetek má klesající tendenci. V prvních dvou posuzovaných 

letech klesl o 51,31% (471 Kč), v druhém posuzovaném období klesl o 78,08% 

(349 Kč). Tento pokles je dán především změnou stavu nedokončeného hmotného 

majetku, který měl na konci roku hodnotu 121 Kč, v roce 2013 však klesl na 0 Kč. 

Další položkou, která zaznamenala pokles, je software. Tato položka klesla v prvním 

období o 43,49% (344 Kč), ve druhém klesla ještě o dalších 78,08% (349 Kč). 

Pokles může být dán odepsáním majetku s následným vyřazením. 

Dlouhodobý hmotný majetek má stoupající tendenci. V prvním posuzovaném období 

stoupl o 23,53 % (8 704 Kč), ve druhém období o další 29,45% (13 458 Kč). Ke změně 

přispěly pozemky, které se z nulové hodnoty zvedly na hodnotu 21 741 Kč, 

jedná se tedy o 176,61% nárůst. Pozemky byly zřejmě koupeny pro stavební účely 

nebo se jedná o rozšíření sídla společnosti. Stavby zaznamenaly pokles, 

nejprve o 2,89% (582 Kč), poté o 2,94% (574 Kč). Pokles může být způsoben prodáním 

staveb nebo jejich odepsáním a vyřazením. Samostatně hmotně movité věci a soubory 

hmotných movitých věcí zaznamenaly nárůst o 28,60% (1 280 Kč). V dalším období 

došlo jen k nepatrnému nárůstu, a sice o 1,36 % (78 Kč).  Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek vzrostl v prvním období o 27,71% (23 Kč), v dalším období se již tento stav 

nezměnil. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2012 a 2013 nulový. 

V roce 2014 stoupl na hodnotu 196 Kč. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
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majetek byly v roce 2012 nulové, v roce 2013 stouply na hodnotu 7 983 Kč a v roce 

2014 klesly opět na nulovou hodnotu. 

Dlouhodobý finanční majetek má rostoucí tendenci. Vše je zapříčiněno položkou 

„podíly v ovládaných a řízených osobách“, která stoupla v prvním období o 19,28% 

(7 115 Kč), ve druhém období opět stoupla o 21,86% (9 622 Kč).   

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva v prvním období klesla o 3,49% (4 331 Kč), v druhém měly oběžné 

aktiva stoupající trend, a sice o 55,22%. První pokles byl dán především ze strany 

zásob, dlouhodobých pohledávek, krátkodobých pohledávek a časového rozlišení. 

Krátkodobý finanční majetek šel v tomto období nahoru. Ve druhém období, ve kterém 

byl nárůst oběžného majetku, došlo ke stoupání zásob, dlouhodobých pohledávek 

a krátkodobých pohledávek. Krátkodobý finanční majetek má v této době klesající 

trend, stejně tak časové rozlišení. 

Zásoby v prvním zkoumaném období klesl stav zásob o 53,31% (7 573 Kč). 

Tento pokles je dán především stavem nedokončené výroby a polotovarů, které 

se snížily o 52,68% (7 090 Kč), materiál se v tomto období snížil o 64,66% (483 Kč). 

Společnost tak na konci roku 2013 stihla dokončit více stavebních děl, než tomu bylo 

v roce 2012. Současně se také zbavila nebo nenakupovala tak velké množství materiálu, 

jako v roce 2012. Co se týká zkoumaného období mezi roky 2013 a 2014, 

došlo k výraznému stoupání. Zásoby se v druhém období zvedly o 934,58 % (61 991 

Kč). Největší význam zde měla hodnota nedokončené výroby a polotovarů, 

která se zvedla o 966,18% (61 536 Kč), materiál se také zvedl na hodnotu 455 Kč, 

tedy o  172,35%. V této době můžeme předpokládat rozestavěné stavební díla, 

která budou dokončeny v roce 2015. Současně se dá předpokládat, že materiál, 

který se navýšil, bude využit pro tuto výrobu. 

Dlouhodobé pohledávky mají prvně klesající, poté rostoucí trend. V prvním období 

došlo k poklesu o 66,70% (2 440 Kč), ve druhém období dochází k rapidnímu nárůstu 

o 480,21% (5 849 Kč). Pokles v prvním roce zavinily především pohledávky 

z obchodních styků, poté odložená daňová pohledávka. Položka „jiné pohledávky“ 

byla v tomto roce kladná. Pohledávky z obchodních styků klesly o 68,20% (1 583 Kč), 

Odložená daňová pohledávka zase o 95,96% (1283 Kč). Ve druhém roce došlo 

k velkému obratu. Pohledávky z obchodních styků vzrostly o 839,16% (6 193 Kč), 

položka „jiné pohledávky“ klesly o 68,08% (290 Kč) a odložená daňová pohledávka 

klesla na nulovou hodnotu (54 Kč). Společnost má tedy v roce 2012 uložených dost 

finančních prostředků v pohledávkách. V roce 2013 je již většina pohledávek oproti 

minulému roku uhrazena, ale v roce 2014 opět dochází k velké finanční rezervě. 

Můžeme předpokládat, že firma tyto peněžní prostředky nepotřebuje a prodloužila 

splatnost faktur nebo jsou peníze na cestě. Odložená daňová pohledávka udává více 

odvedených daní, než mělo být daný rok odvedeno. Účetní jednotka si tak další rok 
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sníží množství daní o předmětnou částku. V roce 2012 došlo k výraznému přeplatku 

na daních, v roce 2013 se tato hodnota výrazně snížila a v roce 2014 již žádné přeplatky 

na daních nebyly. 

Krátkodobé pohledávky měly opět klesající a poté stoupající tendenci. V prvním období 

klesla hodnota o 17,16% (17 110 Kč), ve druhém pak vzrostla na 8,71% (7 195 Kč).  

Pohledávky z obchodních vztahů v tomto případě tvoří jednu z nejvýznamnějších 

položek, které přispěly ke změně. V prvním období došlo k poklesu o 34,40% 

(20 274 Kč), ve druhém období došlo naopak k nárůstu o 47,29% (18 283 Kč).  

Společnost má tak v krátkodobých pohledávkách vázáno opět dost finančních 

prostředků. V roce 2012 je zde vázána největší částka ze všech sledovaných let, 

v roce 2013 tato částka rapidně klesla a v roce 2014 se vyšplhala téměř na úroveň roku 

2012. Pohledávky vůči ovládajícím a řídícím osobám se v prvním období zvýšily 

o 12,70% (4 543 Kč), ve druhém období klesly o 35,69% (14 392 Kč). V tomto případě 

můžeme předpokládat, že byla poskytnuta krátkodobá půjčka nebo úvěr v rámci 

konsolidovaného celku. Daňové pohledávky vůči státu v obou obdobích klesly. 

V prvním období to bylo o  31,22% (1 066 Kč), v dalším období o 5,07% (119 Kč). 

Opět se jedná o přeplatek na dani. Krátkodobé poskytnuté zálohy v tomto případě 

byly sníženy o 30,45% (334 Kč), následně o 5,90% (45 Kč).  Dohadné účty aktivní 

byly až do roku 2014 nulové, poté vzrostly na 16 Kč. Jiné pohledávky se rapidně zvedly 

ve druhém období, když se vyšplhaly až o 704,49% (3 452 Kč) z předešlých 4,48% 

(21 Kč). 

Krátkodobý finanční majetek vykazoval nárůst a následný pokles. První období 

zaznamenalo velký nárůst o 351,62 % (22 792 Kč), ve druhém období tato hodnota 

klesla o 30,52% (8 935 Kč). Peníze vzrostly nejprve o 12,31% (16 Kč), další období 

přišel nepatrný nárůst o 0,68% (1 Kč). Můžeme tak říci, že si peníze drží konstantní 

výšku. Účty v bankách naopak zaznamenaly v prvním období velký příbytek, 

a sice o 358,56% (22 776 Kč). Druhé období prošlo úbytkem o 30,68% (8 936 Kč). 

V roce 2013 a 2014 se drží hodnoty v poměrně vyrovnaných hladinách, oproti roku 

2012.  

Časové rozlišení má klesající tendenci v obou případech. První pokles byl o 21,49% 

(162 Kč), další pokles o 25,51% (151 Kč).  Náklady příštích období zaznamenaly 

v prvním roce růst o 4,58% (16 Kč), ve druhém roce přišel pokles o 41,37% (151 Kč).  

Náklady příštích období značí například akontaci u leasingu. Akontace byla 

již zaplacena, ale můžeme si ji zapsat do nákladů až postupným rozpouštěním v průběhu 

celého leasingu. Následně se také může jednat o nájemné, které bylo placeno předem. 

Příjmy příštích období první období klesly o 43,95% (178 Kč), další rok zůstaly 

ve stejné výši jako v roce 2013. V tomto případě mohla být položka zavedena v rámci 

převodu zůstatku při uzavírání účetních knih. Nebo zaúčtovala příjem nájemného 

v dalším roce.  
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Celková aktiva tak zaznamenala v prvním období nárůst o 5,44% (10 855 Kč). 

V dalším období se aktiva vysoce zvedly o 42,13% (88 680 Kč). 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál má nejprve rostoucí, poté klesající tendenci. V prvním období se zvedl 

o 13,71% (17 567 Kč), ve druhém období nastal pokles o 11,47% (16 711 Kč). 

Růst v prvním roce zapříčinil převážně výsledek hospodaření, dále také ostatní 

kapitálové fondy. Pokles v dalším období zaznamenal především hospodářský výsledek, 

který byl v roce 2014 záporný. 

Základní kapitál je pořád stejný, tudíž nemění svou pozici. V tomto případě byl základní 

kapitál stanoven na 1 000 Kč. 

Ostatní kapitálové fondy zaznamenaly v obou případech nárůst. V prvních dvou 

poměřovaných letech položka vzrostla o 51,25% (7 115 Kč). Mezi rokem 2013 a 2014 

došlo k růstu o  39,89% (8 375 Kč). Obě změny zapříčinil oceňovací rozdíl z přecenění 

majetku a závazků. 

Fondy ze zisku mají v klesající tendenci. Tento mají na svědomí statutární a ostatní 

fondy, které v prvním období klesly o 10,88% (32 Kč) a v dalším období o 13,74% 

(36 Kč). Zákonný rezervní fond se nemění, zůstává stále na stejné hladině, a sice 

100 Kč. 

Výsledek hospodaření z minulých let má rostoucí tendenci. V období mezi rokem 2012 

a 2013 vzrostl o 3,36% (3 669 Kč). V dalším období mezi rokem 2013 a 2014 vzrostl 

o 9,28% (10 482 Kč). Vše zapříčinil nerozdělený zisk z minulých let. 

Výsledek hospodaření běžného období má rostoucí a poté výrazně klesající tendenci. 

V prvním období se hospodářský výsledek zvedl o 185,80% (6 815 Kč). 

V dalším období však nastal rapidní pokles, jelikož se hospodářský výsledek dostal 

do mínusu. Pokles byl tedy o 338,95% (35 532 Kč). 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje se dostaly z klesající pozice do rostoucí. První období představilo pokles 

o 8,99% (6 395 Kč). Další období pak připravilo růst o 162,80% (105 391 Kč). 

Pokles v prvním období můžeme přiřknout hlavně krátkodobým závazkům, poklesu 

bankovní výpomoci a časovému rozlišení. Nárůst v dalším období zaznamenáváme 

především u krátkodobých závazků a bankovní výpomoci. 

Rezervy mají klesající trend. V prvním období klesly o 16,95% (925 Kč), další období 

pak zaznamenal rovněž pokles o 9,24% (419 Kč). 

Dlouhodobé závazky mají nejprve rostoucí, poté klesající trend. První období došlo 

ke změně v případě položky „jiné dlouhodobé závazky“, která vzrostla o 4 095 Kč. 
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Mohlo se jednat o převod zůstatku při uzavírání účetních knih nebo při vyrovnávání 

kurzových rozdílů. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů výrazně klesly, 

a to o 16,91% (1 421 Kč). Druhé období zaznamenalo již zmiňovaný pokles o 19,65% 

(2 177 Kč). Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů se dostaly téměř na původní 

hodnotu, vzrostly o 17,20 % (1 201 Kč). Jiné dlouhodobé pohledávky klesly o 87,94% 

(3 601 Kč).  A odložené daňové závazky se v roce 2014 zvedly z nulové hodnoty 

na hodnotu 223 Kč. V roce 2012 a 2013 měla společnost odloženou daňovou 

pohledávku, která se v roce 2014 smazala, a došlo k překlopení do odloženého 

daňového závazku. Účetní jednotka tak bude dlužit státu další rok plnou sumu tohoto 

závazku plus závazek, který vznikl během roku 2015.  

Krátkodobé závazky mají nejprve klesající tendenci, poté nastává prudký nárůst. 

První období se procenta snížilo o hodnotu 12,47% (6 539 Kč). V porovnávaných letech 

2013 a 2014 však došlo k nárůstu o 209,85% (96 351 Kč). Pokles v prvním období 

zapříčinili převážně závazky z obchodních vztahů, které klesly o 23,28% (11 032 Kč). 

Dále nastal pokles také v položce Stát - daňové závazky a dotace. Kdy došlo k poklesu 

o 77,63% (1 048 Kč). V prvním období vzrostly závazky k zaměstnancům o 24,10% 

(308 Kč) a tím pádem také závazky za sociální a zdravotní pojištění. Nárůst byl 

o 20,98% (175 Kč). Tyto závazky jistě vzrostly z toho důvodu, že bylo potřeba více lidí 

pro vyhotovení všech stavebních činností. Další významnou položkou, 

která se v prvním období zvedla, byla položka Dohadné účty pasivní, které zaznamenaly 

růst o 96,03% (387 Kč).  Mohlo se jednat o nevyfakturované dodávky materiálu, 

dlouhodobého hmotného majetku a jiné. Druhé období zaznamenalo nárůst především 

u položky Závazky ke společníkům, která vzrostla o 1346,32% (15 200 Kč).  

Tento závazek mohl vzniknout v rámci záporného hospodářského výsledku. 

Závazky z obchodních vztahů zaznamenaly také nárůst o 102,13% (37 127 Kč). 

Všechny ostatní položky klesly. Největší pokles nastal u položky Jiné závazky, 

která klesla o 96,10% (4 562 Kč). Závazky k zaměstnancům klesly o 25,35% (402 Kč), 

od toho se odvíjel také pokles v rámci sociálního a zdravotního pojištění. Tato položka 

klesla o 26,26% (265 Kč). Současně také klesly daňové závazky a dotace vůči státu. 

Pokles byl o 33,44% (101 Kč). Poslední klesající položkou byly dohadné účty pasivní 

o 31,77% (251 Kč). 

Bankovní úvěry a výpomoci mají prvně klesající a poté rostoucí tendenci. První období 

zaznamenalo pokles o 33,32% (1 605 Kč). Druhé období zaznamenalo nárůst 

o 362,27% (11 636 Kč). Můžeme tedy říct, že společnost výrazně navýšila bankovní 

úvěr v roce 2014. Jednalo se o bankovní úvěry dlouhodobé. Ty se zvedly v prvním 

období o nepatrných 5,51% (86 Kč), v dalším období však o 584,15% (9 621 Kč). 

Krátkodobé bankovní úvěry v prvním období klesly o 51,93% (1 691 Kč). 

Ve druhém období zaznamenaly nárůst o 128,75% (2 015 Kč). 

Časové rozlišení zaznamenává společnost pouze v roce 2012, kdy byla hodnota 

na 217 Kč. V dalších letech byla tato hodnota nulová. 
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11. 1. 2 Horizontální analýza Výkazu zisků a ztrát 

Tržby za prodej zboží mají v tomto případě rostoucí tendenci. První období 

zaznamenalo nárůst z nulové hodnoty na hodnotu 12 Kč. Druhé období vzrostlo o 525% 

(63 Kč).  

Výkony zaznamenaly v prvním období nárůst, a sice o 16,09% (51 855 Kč). Ve druhém 

období však došlo k poklesu o 24,47% (91 534 Kč).  Tyto změny nastaly převážně 

v důsledku změny stavu zásob vlastní činnosti. Zde došlo v obou obdobích k výraznému 

poklesu. Nejprve o 790,36% (8 117 Kč), poté o 967,93% (68 626 Kč). Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb zaznamenala v prvním období nárůst o 18,67% (59 972 Kč), 

v druhém období nastal pokles o 42,02% (160 160 Kč). 

Výkonová spotřeba zaznamenala mezi roky 2012 a 2013 nárůst o 15,42% (42 967 Kč), 

mezi roky 2013 a 2014 nastal pokles o 17,10% (55 005 Kč). Nárůst v prvním období 

byly díky zvyšujícím se službám, které vzrostly o 18,18% (44 649 Kč). 

Zároveň zapříčinily pokles v dalším období o 19,13% (55 540 Kč). 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenal nejprve nárůst, poté pokles. Nárůst byl 

o 150,84% (8 916 Kč). Pokles byl ovšem daleko větší. Druhé období zaznamenalo 

pokles o 257,64% (38 201 Kč). Pokles je dán malým množstvím výkonů. Jejich hodnota 

nestačila k pokrytí potřebných nákladů.  

Výsledek hospodaření za účetní období zaznamenává rostoucí a poté klesající tendenci, 

díky nedostatečným výkonům společnosti v roce 2014. První období došlo k nárůstu 

o 185,80% (6 815 Kč). V dalším období ovšem došlo k propadu o 338,95% 

(35 532 Kč). Jak již bylo zmíněno, záporná hodnota hospodářského výsledku je dána 

především úbytkem Výroby. 

11. 2 Vertikální analýza 

Všechny výsledky vertikální analýzy jsou zpracovány v přehledné tabulce, která je 

k nahlédnutí v Příloze č. 10. 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek se ve všech třech posuzovaných letech drží ve stejné výši. 

Největší procento zaujímá v roce 2013, a to 42,84%. V roce 2012 byl zastoupen 37,48% 

a v roce 2014 měl hodnotu 37,74%. Největší podíl na dlouhodobém majetku má 

Dlouhodobý hmotný majetek a Dlouhodobý finanční majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2012 zastoupen 18,53%, v roce 2013 21,71% 

a v roce 2014 19,78%. Nárůst v roce 2013 zapříčinily zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek. Ty vzrostly o 3,79%. Další rok byly tyto zálohy opět nulové. 
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Dlouhodobý finanční majetek měl v roce 2012 hodnotu 18,49%, v roce 2013 20,92% 

a v roce 2014 17,93%. Nárůst v roce 2013 byl v důsledku zvýšení podílu v ovládaných 

a řídících osobách.  

Dlouhodobý nehmotný majetek nevykazuje vysoké procento podílu v Aktivech. 

Podíly nedosahují ani půl procenta. V roce 2012 se jednalo o 0,46%, v roce 2013 0,21% 

a v roce 2014 došlo k největšímu poklesu na 0,03%. 

Oběžný majetek 

Oběžný majetek zaznamenává opět poměrně stabilní výši. V roce 2012 byla hodnota 

na 62,14%, v roce 2013 na 56,88% a v roce 2014 stoupla na 62,11%. Na výši působil 

v každém roce jiný druh oběžných aktiv. V roce 2013 došlo, oproti roku 2012, 

k poklesu díky zásobám, krátkodobým pohledávkám a krátkodobému finančnímu 

majetku. V roce 2014 se na zvýšení podílely opět zásoby. Krátkodobý pohledávky 

a finanční majetek byl menší, než v roce 2013.  

Zásoby byly v roce 2012 na úrovni 7,12%, v roce 2013 klesly na 3,15% a v roce 2014 

vzrostly na hodnotu 22,94%. Tyto změny zapříčinila nedokončená výroba a polotovary, 

které byly hlavně v roce 2014 vysoké.  

Dlouhodobé pohledávky mají klesající a poté rostoucí tendenci. V roce 2012 byly 

na hodnotě 1,83%, v roce 2013 klesly až na hodnotu 0,58% a rok 2014 přinesl opět 

nárůst na hodnotu 2,36%. V celkovém zastoupení v Aktivech, nehrají velkou roli. 

V roce 2014 má společnost navýšení u dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Krátkodobé pohledávky mají klesající tendenci. V roce 2012 měly téměř 50% 

zastoupení aktiv (49,94%). V roce 2013 klesly na 39,24% a v roce 2014 pokles 

pokračoval na hodnotu 30,01%. Tyto změny provedly hlavně ubírající hodnoty 

pohledávek z obchodních vztahů a pohledávky v rámci ovládajících a řídících osob. 

Krátkodobý finanční majetek vzrostl a poté klesl. V roce 2012 byla hodnota na 3,25%, 

v roce 2013 vzrostla na 13,91% a v roce 2014 byla 6,80%. Veškeré změny proběhly 

v rámci bankovních účtů. 

Časové rozlišení nedosáhlo v žádném z poměřovaných let ani 0,5%. V roce 2012 

byl 0,38%, v roce 2013 0,28% a v roce 2014 byla hodnota 0,15%. 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál byl v roce 2012 na 64,12%, v roce 2013 na 69,24% a v roce 2014 

na 43,13%. Zde můžeme vidět, že firma nedodržuje optimální poměr, který udává 60% 

cizího kapitálu a 40% vlastního. Pokles v roce 2014 proběhl v důsledku záporného 

hospodářského výsledku. 
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Základní kapitál svou hodnotu v průběhu daných let nezměnil. 

Změnilo se jen procentuální zastoupení v pasivech. V roce 2012 to bylo 0,5%, v roce 

2013 0,48% a v roce 2014 0,33%. 

Ostatní kapitálové fondy zaznamenaly růst z roku 2012 na rok 2013. V roce 2012 byly 

zastoupeny 6,95%, v roce 2013 9,98%. V roce 2014 nastal mírný pokles na hodnotu 

9,82%. Vše je způsobeno oceňovacími rozdíly. 

Fondy ze zisku opět představují nepatrnou položku v zastoupení pasiv. V roce 2012 

byla hodnota na 0,20%, v roce 2013  0,17% a v roce 2014  0,11%. Největší zastoupení 

měly v tomto případě statutární a ostatní fondy. Základní rezervní fond nezměnil svou 

výši během jmenovaných let. 

Výsledek hospodaření minulých let zaznamenal pokles. V roce 2012 měl hodnotu 

54,72%, v roce 2013 53,64% a v roce 2014 41,24%.  

Výsledek hospodaření běžného období zaznamenal nejprve růst z hodnoty 1,84% v roce 

2012 na hodnotu 4,98% v roce 2013. Poté přišel pokles díky zápornému hospodářskému 

výsledku na hodnotu – 8,37%. 

Cizí kapitál 

Cizí kapitál zaznamenal nejprve pokles a poté nárůst. V roce 2012 měl hodnotu 35,63%, 

v roce 2013 30,76% a v roce 2014 se vyšplhal na hodnotu 56,87%. Pokles krátkodobých 

závazků a bankovních úvěrů zapříčinily pokles hodnoty v roce 2013. Stejné položky 

pak vedly k velkému stoupání v roce 2014. 

 Rezervy měly klesající tendenci. V roce 2012 byly zastoupeny 2,73%, v dalších letech 

2,15% a následně 1,38%. 

Dlouhodobé závazky měly rostoucí a pak klesající trend. Vše nejvíce ovlivnily závazky 

z obchodních vztahů. V roce 2013 pak ještě Jiné dlouhodobé závazky. Rok 2012 byl 

na hodnotě 4,21%, rok 2013 5,26% a rok 2014 klesl na 2,98%. 

Krátkodobé závazky měly v roce 2012 hodnotu 26,28%. V roce 2013 klesly na hodnotu 

21,81%. Tato změna byla v důsledku poklesu krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů. Rok 2014 zaznamenal nárůst na 47,56%. Tuto změnu zapříčinily opět závazky 

z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté zálohy, které měly hodnotu 16,58%. 

Bankovní úvěry a výpomoci byly v roce 2012 na 2,41%, rok 2013 přišel pokles 

na hodnotu 1,53% a v roce 2014 došlo opět ke stoupání na 4,96%. Pokles způsobily 

krátkodobé bankovní úvěry. Nárůst v roce 2014 byly zase v důsledku dlouhodobých 

bankovních úvěrů. 

Časové rozlišení bylo zaznamenáno pouze v roce 2012 ve výši 0,16%. V ostatních 

letech byla tato položka nulová. 
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11. 3 Likvidity společnosti 

Likvidity společnosti podávají obraz o tom, zda je společnost schopna dostát svým 

závazkům. Pro všechny tři sledované roky je vypočítána likvidita běžná, 

pohotová i okamžitá.  

Tabulka 11-1 : Ukazatelé likvidity společnosti 

LIKVIDITY 

Druhy likvidit 2012 2013 2014 Rozmezí 

Běžná 2,227 2,521 1,274 2,0-2,5 

Pohotová 1,972 2,382 0,803 1,0-2,0 

Okamžitá 0,116 0,617 0,139 0,2-0,5 

 

Běžná likvidita by se měla držet v rozmezí od 2,0-2,5. Ze všech tří likvidit má největší 

vypovídající hodnotu. V tomto případě je na tom nejhůř rok 2014, ostatní roky jsou 

v normálu. Likvidita v roce 2014 naznačuje, že společnost nemá optimální postavení 

a závazky jsou příliš velké. K této špatné likviditě výrazně přispěly závazky 

z obchodních vztahů, které jsou vůbec nejvyšší za celé tři roky. Mezi roky 2013 a 2014 

vzrostly o 102,13%.  

Pohotová likvidita by se měla držet v rozmezí od 1,0-2,0. V tomto případě hodnoty 

nejsou tak kolísavé jako je tomu u běžné likvidity v roce 2014. Rok 2012 je v tomto 

případě naprosto v normě. V roce 2013 se společnost dostala nad normu. Tento růst 

je způsoben převážně množstvím finančních prostředků, které se zvedly o 358,16% 

v rámci bankovních účtů. Společnost si tak drží nadbytečné množství peněžních 

prostředků na účtu. Tuto tendenci také podpořil úbytek krátkodobých závazků, ty klesly 

o 12,47% a snížily se také bankovní úvěry o 51,93%. Likvidita by se dostala do normy, 

pokud by společnost zainventovala finanční prostředky, kterých má nyní nadbytek. 

V roce 2014 došlo pro změnu k poklesu likvidity pod hodnotu 1,0. V roce 2014 došlo 

k úbytku krátkodobého finančního majetku o 30,52% a došlo k velkému nárůstu 

krátkodobých závazků. Tento nárůst byl až o 209,85% oproti roku 2013. Současně 

došlo také k navýšení krátkodobých úvěrů o 128,75%. Je tedy nutné snížit krátkodobé 

závazky, které má společnost, jelikož nepříznivě ovlivňují její likviditu. Tato změna 

finančních prostředků je také ovlivněna záporným hospodářským výsledkem, 

kdy společnost měla méně výkonů, než bylo potřeba k pokrytí závazků. Je tedy dobré 

prozkoumat a popřípadě lépe nastavit nákladový management a splatnosti faktur. 

Okamžitá likvidita, její doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2-0,5. Okamžité likvidity 

v roce 2012 a 2014 vykazují hodnotu pod spodní hranicí tohoto rozmezí. V roce 2012 

je tento stav dán nízkým obnosem krátkodobého finančního majetku, naproti tomu 

má společnost vysoký stav krátkodobých úvěrů a značné množství krátkodobých 
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závazků. Rok 2014 se vyznačuje enormními krátkodobými náklady oproti minulým 

rokům. Tuto částku navíc zvyšují krátkodobé přijaté zálohy a závazky vůči 

společníkům. Navíc se nepříznivě zvedly i závazky z obchodních vztahů, které byly 

v minulých letech o dost menší. Navýšení závazků bylo až o 209,85%. Rok 2013 je nad 

hranicí 0,5. V tomto roce má společnost dostatek finančních prostředků, které ovšem 

zbytečně drží na bankovním účtu. Proto je likvidita nad požadovaným rámcem. 

11. 4 Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka 11-2 : Ukazatelé zadluženosti 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

ukazatelé 2012 2013 2014 

celkové zadluženosti 35,633% 30,757% 56,869% 

kvóta vlast. kapitálu 64,208% 69,243% 43,131% 

koeficient zadluženosti 55,496% 44,419% 131,852% 

úrokové krytí (kolikrát) 26,520 53,302 -84,716 

    EBIT 4747 13965 -24483 

 

Celková zadluženost představuje procentuální vykreslení cizích a vlastních aktiv. 

Vhodný poměr by měl být 60% cizích zdrojů, 40% vlastních zdrojů. Někteří udávají 

vhodný poměr 30% vlastního kapitálu a 70% cizího. Pokud máme vyšší poměr 

vlastních zdrojů, více to uspokojí věřitele společnosti. Pokud by společnost měla velmi 

vysokou hodnotu cizích zdrojů, může se stát, že banky odmítnou spolupráci s touto 

firmou. V tomto případě můžeme konstatovat, že je majetek kryt převážně vlastním 

majetkem. V roce 2014 se tento poměr výrazně změnil. Růst byl způsoben převážně 

růstem dlouhodobých bankovních úvěrů. K nárůstu také přispěly přijaté zálohy. 

Můžeme tak předpokládat, že společnost přijala zálohu na stavební činnost, která ještě 

nebyla dokončena. 

Kvóta vlastního kapitálu. Jedná se o doplněk celkové zadluženosti, kdy můžeme vidět, 

že společnost většinou kryje svůj majetek prostřednictvím vlastních zdrojů. V roce 2014 

společnost navýšila své bankovní úroky, je možné že využívá finanční páky, kdy je cizí 

kapitál výhodnější a dosáhne se maximalizace zisku. 

Zadluženost nabízí náhled na porovnání cizího a vlastního kapitálu. Cizí zdroje 

by v tomto případě neměly překročit jeden a půl násobek vlastního kapitálu (tj. 150%). 

Opět má tento ukazatel poměrně velkou vypovídací hodnotu pro banky. 

Všechny koeficienty spadají do správného rozhraní. V prvních dvou letech můžeme 

vidět převládající vlastní kapitál, který drží hodnoty dole. V roce 2014 hodnota výrazně 

vzrostla, jelikož firma získala dlouhodobé bankovní úvěry. Vše je však zatím 

ve vyrovnaném stavu. 
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Úrokové krytí naznačuje kolikrát je zisk schopen pokrýt úroky. V tomto případě 

se většinou udává hodnota 3x až 6x. V prvních dvou letech je vidět, že je tato hodnota 

naprosto v bezpečí. V roce 2014 však nastává zvrat, jelikož byl na konci roku záporný 

hospodářský výsledek. Úrokové krytí se vypočítá z EBITU, který využívá zisk 

před zdaněním, proto je jasné, že se nemůžeme dostat ke kladným číslům. 

11. 5 Ukazatelé aktivity 

Tabulka 11-3 : Ukazatelé aktivity 

UKAZATELÉ AKTIVITY (OBRATOVOSTI) 

ukazatelé 2012 2013 2014 

obratovost pohledávek 3,11 4,55 2,28 

obratovost závazků 5,77 8,03 1,52 

obratovost zásob 22,61 57,47 3,22 

doba obratu pohledávek 115,83 79,14 157,73 

doba obratu závazků 62,43 44,84 237,54 

doba obratu zásob 15,92 6,26 111,77 

 

Doba obratu pohledávek nám určuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek. 

Pro výpočet této doby slouží obratovost pohledávek. Doba obratu pohledávek 

se v jednotlivých letech výrazně mění. V roce 2012 to je 116 dní, cože jsou přibližně 

4 měsíce. V roce 2013 dochází ke zkrácení, a sice na 79 dní (necelé 3 měsíce). 

V roce 2014 nastává opět velký nárůst na 158 dní, což je 5,5 měsíce. V rámci toho, 

že má společnost špatné likvidity a vysoké závazky, bylo by vhodné změnit splatnost 

faktur tak, aby peníze přitékaly do firmy dříve. 

Doba obratu závazků říká, za jak dlouho splácíme své krátkodobé závazky. Opět byl 

pro výpočet použit ukazatel obratovosti zásob. V roce 2012 byla tato doba okolo 62 dní, 

tj. okolo 2 měsíců. V roce 2013 se doba snížila na 48 dní, to značí měsíc a půl. V roce 

2014 však rapidně vzrostla na 237,54 dní. To je nějakých 8,5 měsíce.  

V rámci porovnání optimálního nastavení splatnosti pohledávek a závazků, 

je zde správné nastavení pouze v roce 2014. Jelikož by splatnosti závazků měly být 

delší, než splácení pohledávek. Na druhou stranu pokud má firma delší splatnost 

pohledávek než závazků a je stále solventní, dokazuje tím, že má dostatek finančních 

prostředků a peníze nutně nepotřebuje. 

Obrat zásob udává, kolikrát se během roku zásoby v podniku spotřebují a opět nakoupí. 

Obraty pohledávek a závazků nemají přílišnou vypovídací hodnotu, proto nebyly 

komentovány. V rámci obratu zásob vidíme, že v roce 2012 se dané množství otočilo 

v podniku téměř 23 krát. Běžná likvidita je v tomto roce 2,227, je tedy v normě. 

Dá se usuzovat, že zásoby nejsou drženy zbytečně dlouho. V roce 2013 se zásoby obrátí 

57 krát a běžná likvidita má hodnotu 2,521. Zde je likvidita opravdu jen lehce nad 
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hraniční hodnotou. Dá se ale říci, že by se zásoby mohly otáčet rychleji. V roce 2014 

došlo vůbec k nejmenšímu obratu a to 3 krát. Likvidita je v tomto případě na hodnotě 

1,274, což je pod spodní hranicí doporučeného rozmezí. Můžeme předpokládat, 

že je zde doba obratu v normě. 

Doba obratu zásob udává dobu, která je průměrně potřebná k využití zásob. V roce 2012 

byla tato hodnota na 16 dnech, což indikuje velice rychlou výměnu. V roce 2013 doba 

ještě klesla na 6,26 dní. A v roce 2014 se zvedla na hodnotu 111,17, což jsou necelé 

4 měsíce. V tomto případě bychom mohli dobu obratu snížit nebo upravit management 

zásob. Jelikož v roce 2014 došlo k úbytku výkonů a vzrostly závazky. 

11. 6 Ukazatel rentability 

Tabulka 11-4 : Ukazatelé rentability 

UKAZATELÉ RENTABILITY 

druhy rentability 2012 2013 2014 

aktiv 2,38% 6,63% -8,18% 

vlastních zdrojů 3,70% 9,58% -18,97% 

tržeb 1,14% 2,75% -11,33% 

 

Tito poměroví ukazatelé slouží především pro vyšší management, který s nimi umí 

správně pracovat. Pro externí uživatele nepodávají velkou vypovídací hodnotu.  

Rentabilita aktiv znázorňuje sílu aktiv. V tomto případě byly aktiva poměřovány 

v rámci EBITU. Rentabilita aktiv se nezabývá způsobem financování, promítá pouze, 

jak efektivně vytváříme zisk. V roce 2012 nebylo procento příliš vysoké, v roce 2013 

došlo k nárůstu a v roce 2014 se dostáváme do minusových položek, jelikož byl 

hospodářský výsledek záporný. 

Rentabilita vlastních zdrojů podává obraz o tom, jak efektivně jsou zhodnocovány 

prostředky, které jsme do podniku vložili. Opět lze vidět, že hodnoty stoupají. Od roku 

2012 do roku 2013 došlo k nárůstu. Rok 2014 je záporný opět kvůli zápornému 

hospodářskému výsledku. V tomto případě opět využíváme EBIT. 

Rentabilita tržeb se počítá z výsledku hospodaření za účetní období. Jedná se tedy 

o zisk. V praxi to značí, kolik korun zisku připadne na korunu tržeb. Opět se procenta 

zvyšují během let, až na rok 2014, kdy je výsledek ovlivněn záporným hospodářským 

výsledkem. 

11. 7 Vyhodnocení a doporučení 

Běžná likvidita v roce 2014 naznačuje příliš vysoké závazky, proto nedosahuje 

doporučených hodnot. Likvidita by byla v normě, pokud by společnost neměla velké 
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zastoupení v krátkodobých přijatých zálohách. Po vyúčtování a dokončení dané zakázky 

se likvidita vrátí do doporučených hodnot. Na toto reaguje také pohotová likvidita, 

která je opět vázána na přijaté zálohy. A ty ji negativně ovlivňují. Také okamžitou 

likviditu v roce 2014 ovlivnily tyto zálohy, navíc ještě došlo ke snížení peněžních 

prostředků.  

Kapitál společnost by se měl udržovat v poměru 60% - 70% cizích zdrojů, 30%-40% 

vlastních zdrojů. V tomto případě je v roce 2012 a 2013 majetek kryt okolo 

60% z vlastních zdrojů. V roce 2014 již dochází k obratu a dostáváme se na hodnotu 

57% cizích prostředků. Dochází tak ke změně struktury kapitálu. Společnost se nejspíš 

snaží využít finanční páky, která by měla maximalizovat zisk.  

Jelikož je výsledek hospodaření v roce 2014 záporný, je vhodné přihlédnout k nastavení 

doby splatnosti pohledávek a k řízení zásob. Vše by mělo být nastaveno tak, aby firma 

neměla zbytečně dlouho uložené prostředky v pohledávkách a nedržela výrazně dlouho 

zásoby, které nepotřebuje. Co se týká pohledávek a jejich splatnosti, rozvaha ukázala 

splatnost po 158 dnech, což je 5,5 měsíce. U menších zakázek bychom tyto pohledávky 

mohli snížit na 3 měsíce a společnost by se mohla pokusit dojednat kratší splatnost 

i u větších zakázek. Co se týká splatnosti závazků, je zde pořád delší doba splatnosti, 

než u pohledávek. Doby splatnosti závazků se tak bát nemusíme. Ohledně zásob je zde 

pak možnost přehodnocení a přeorganizování v rámci vyššího managementu, jelikož 

se ukázalo, že se zásoby otočí jen 3x za rok. Rentabilitu v tomto případě hodnotit 

nemůžeme, jelikož má společnost záporný hospodářský výsledek.  

Celkové nastavení firmy je dobré. V rámci likvidit můžeme stále předpokládat, že jsou 

peníze již na cestě, jelikož se Rozvaha sestavuje ke konci roku. Společnost se může více 

zaměřit na řízení zásob a propracovanější systém v získávání zakázek, aby se firma 

vyrovnala se záporným hospodářským výsledkem. 
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12 FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU 

12. 1 Vlastní financování 

Pokud by se firma rozhodla financovat obnovu vozového parku z vlastních prostředků, 

bude mít jistotu, že nezaplatí žádné poplatky navíc. Avšak velice záleží na vyhodnocení 

likvidit, aby tato investice neublížila solventnosti firmy, která je již v tomto období 

pod doporučenou hranicí. Pro tento druh financování nejsou zapotřebí žádné 

dokumenty, jen finanční prostředky na bankovním účtu.  

12. 1. 1 Přehled vozidel: 

Tabulka 12-1 : Cena vybraných vozidel 

Název Cena vozu Počet vozů 
Cena nových vozů bez 

DPH 

Škoda FABIA 198 264,00    5,00    

3 571 998,00    

Škoda Yeti  313 967,00    3,00    

Škoda Octavia 287 521,00    3,00    

Octavia Combi 312 314,00    1,00    

Ford Transit Van 463 900,00    1,00    

 

Výdaje, které v tomto případě společnosti vzniknou, jsou zaplacení celé částky nových 

vozů a následné zaplacení DPH. Společnost může požádat o vrácení DPH ihned. 

Výše Daně z přidané hodnoty u automobilů 

Tabulka 12-2 : Daň z přidané hodnoty pro vybrané automobily 

Název 
Cena vozu 

bez DPH 
DPH 

Cena vozu s 

DPH 
DPH 

Škoda FABIA 991 320,00    208 178,00    1 199 500,00    

750 123,00    

Škoda Yeti  941 901,00    197 800,00    1 139 700,00    

Škoda Octavia 862 563,00    181 139,00    1 043 700,00    

Octavia Combi 312 314,00    65 587,00    377 900,00    

Ford Transit Van 463 900,00    97 419,00    561 319,00    

 

Nespornou výhodou tohoto financování je přijetí vozidel do majetku firmy. Následně 

se tento majetek, který patří do druhé odpisové skupiny, daňově odepisuje. Čímž vzniká 

daňově uznatelný náklad, který snižuje základ daně z příjmu právnickým osobám. 

Snížení základu daně se promítne ve Výkazu zisků a ztrát. Konkrétně v oblasti 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
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12. 1. 2 Odpisy 

Tabulka 12-3 : Přehled způsobu odepisování vybraných vozidel 

Název Cena vozu Počet vozů 
Odpisová 

skupina 

Způsob 

odepisování 

Škoda FABIA 198 264,00    5,00    2,00    rovnoměrně 

Škoda Yeti  313 967,00    3,00    2,00    rovnoměrně 

Škoda Octavia 287 521,00    3,00    2,00    rovnoměrně 

Octavia Combi 312 314,00    1,00    2,00    rovnoměrně 

Ford Transit Van 463 900,00    1,00    2,00    rovnoměrně 

 

Tabulka 12-4 : Odpisy vozu Škoda Fabia 

Škoda FABIA 

Rok 

Roční 

odpisová 

sazba 

Roční odpis 
Celkový 

odpis 

1,00    11,00    21 809,04    109 045,20    

2,00    22,25    44 113,74    220 568,70    

3,00    22,25    44 113,74    220 568,70    

4,00    22,25    44 113,74    220 568,70    

5,00    22,25    44 113,74    220 568,70    

 

Tabulka 12-5 : Odpisy vozu Škoda Yeti 

Škoda YETI 

Rok 

Roční 

odpisová 

sazba 

Roční odpis 
Celkový 

odpis 

1,00    11,00    34 536,37    103 609,11    

2,00    22,25    69 857,66    209 572,97    

3,00    22,25    69 857,66    209 572,97    

4,00    22,25    69 857,66    209 572,97    

5,00    22,25    69 857,66    209 572,97    

 

Tabulka 12-6 : Odpisy vozu Škoda Octavia 

Škoda OCTAVIA 

Rok 

Roční 

odpisová 

sazba 

Roční odpis 
Celkový 

odpis 

1,00    11,00    31 627,31    94 881,93    

2,00    22,25    63 973,42    191 920,27    

3,00    22,25    63 973,42    191 920,27    

4,00    22,25    63 973,42    191 920,27    

5,00    22,25    63 973,42    191 920,27    
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Tabulka 12-7 : Odpisy vozu Škoda Octavia Combi 

Škoda OCTAVIA 

COMBI 

Rok 

Roční 

odpisová 

sazba 

Roční odpis 
Celkový 

odpis 

1,00    11,00    34 354,54    34 354,54    

2,00    22,25    69 489,87    69 489,87    

3,00    22,25    69 489,87    69 489,87    

4,00    22,25    69 489,87    69 489,87    

5,00    22,25    69 489,87    69 489,87    

 

Tabulka 12-8 : Odpisy vozu Ford Transit 

FORD TRANSIT 

VAN 

Rok 

Roční 

odpisová 

sazba 

Roční odpis 
Celkový 

odpis 

1,00    11,00    51 029,00    51 029,00    

2,00    22,25    103 217,75    103 217,75    

3,00    22,25    103 217,75    103 217,75    

4,00    22,25    103 217,75    103 217,75    

5,00    22,25    103 217,75    103 217,75    

 

12. 1. 3 Daňově uznatelné náklady a výdaje 

Pro přehlednost je zde uveden celkový výčet výdajů a daňově uznatelných nákladů 

během jednotlivých let. Do výdajů se započte celková cena vozidel a DPH. 

Daňově uznatelné náklady (DUN) pak zohledňují odpisy, které vyšplhají do celkové 

ceny vozidel a rovněž DPH. 

Tabulka 12-9 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro vlastní financování 

Rok 
Výdaje Daňově uznatelné náklady 

Cena bez DPH DPH Odpisy DPH 

2015 3 571 998,00    750 123,00    392 919,78    750 123,00    

2016 - - 794 769,56    - 

2017 - - 794 769,56    - 

2018 - - 794 769,56    - 

2019 - - 794 769,56    - 
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Graf 12-1 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro vlastní financování 

Pro lepší přehlednost byl vytvořen další graf, který zobrazuje celkovou sumu výdajů 

a celkovou daňovou úlevu. Zde lze vidět, že pomocí odpisů a daňově uznatelného DPH 

dochází k vyrovnání obou sloupců. 

 

Graf  12-2 : Srovnání výdajů a daňově uznatelných nákladů u vlastního financování 

  

0,00 Kč 

500 000,00 Kč 

1 000 000,00 Kč 

1 500 000,00 Kč 

2 000 000,00 Kč 

2 500 000,00 Kč 

3 000 000,00 Kč 

3 500 000,00 Kč 

4 000 000,00 Kč 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cena bez DPH 

DPH 

Odpisy (DUN) 

DPH2 (DUN) 

0,00 Kč 

500 000,00 Kč 

1 000 000,00 Kč 

1 500 000,00 Kč 

2 000 000,00 Kč 

2 500 000,00 Kč 

3 000 000,00 Kč 

3 500 000,00 Kč 

4 000 000,00 Kč 

4 500 000,00 Kč 

4 322 121,00 Kč 
4 322 121,00 Kč 

Výdaje 

Daňově uznatelné náklady 



76 

 

Aby bylo možné posoudit tento způsob financování, byly vypočítány všechny tři druhy 

likvidity. Výpočet využíval hodnoty z konce roku 2014. V případě vlastního 

financování vstupovala do výpočtu likvidit celá částka vozidel. 

Tabulka 12-10 : Výpočet likvidit při vlastním financování 

LIKVIDITY 

Druhy likvidit 2014 Rozmezí 

Běžná 1,250 2,0-2,5 

Pohotová 0,779 1,0-2,0 

Okamžitá 0,115 0,2-0,5 

 

Jak jde vidět, likvidity jsou pod doporučenými hodnotami. Převážně hodnota okamžité 

likvidity, která zpracovává finanční stav společnosti. Proto je tato varianta nevhodná. 

Společnost by se dostala do problémů v rámci solventnosti. Což by na ni nevrhalo dobré 

světlo. Odradila by bankovní instituce v rámci dalších půjček a mohlo by se to odrazit 

i na získávání zakázek, převážně veřejných.  

12.2 Financování úvěrem 

Financování úvěrem je zajišťováno prostřednictvím nabídek od ŠKOFINU. Co se týká 

financování Fordu Transit Van, bylo převzato ze Zlaté úvěru od společnosti Ford. 

Při uzavírání úvěru se předmět financování stává okamžitě majetkem společnosti 

a je možno ho daňově odepisovat. Daňové odpisy pak snižují základ daně tak, jak tomu 

bylo v případě vlastního financování. Společnost si také může odečíst DPH z kupní 

ceny již na počátku splácení. Výhodou tohoto druhu financování je to, že firma získá 

finanční prostředky z úvěru, nemusí tak do něj vkládat vlastní zdroje. Na likviditu 

dlouhodobé úvěry nemají vliv. Prohloubí se ovšem finanční zadlužení společnosti. 

12. 2. 1 Doklady pro uzavření úvěru 

Financování u ŠKOFINU 

 Občanský průkaz osoby podepisující smlouvu nebo plná moc k uzavření 

smlouvy 

 Výsledky hospodaření (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, daňové přiznání potvrzení 

od finančního úřadu) 

 Vyplněný formulář se základními údaji 

Společnost, která poskytuje úvěr, si vyhrazuje právo na vyžádání dalších dodatečných 

podkladů k posouzení klienta. 

  



77 

 

Financování u FORDU- Zlatý úvěr 

 Kopie občanského průkazu  

 Informační list pro podnikatele se základními údaji 

 Osvědčení o registraci DIČ 

 Výpis z obchodního rejstříku  

12. 2. 2 Dílčí úvěry pro jednotlivá vozidla 

Úvěry byly převzaty z financování, které nabízel ŠKOFIN a Ford. Dílčí nabídky 

úvěrového financování jsou obsahem Přílohy č. 11. Doba splácení byla u všech vozidel 

nastavena na 60 měsíců. Akontace byla zadána ve výši 10%. U financování vozu Ford 

byla akontace ustanovena na 40%. V nabídce jsou obsaženy taky splátky pojištění, 

které jsou zaznamenány u všech vozidel.  

Tabulka 12-11 : Úvěr pro vozidlo Škoda Fabia 

 

 

 

 

 

Parametry financování bez DPH s DPH

Cena vozu pro financování 198 264,00 Kč 239 900,00 Kč

Splátka předem 10% 19 826,45 Kč 23 990,00 Kč

Výše úvěru 178 438,00 Kč 215 910,00 Kč

Úroková sazba

Doba splácení 

Spoluúčast

Měsíční splátka pojištění 251,24 Kč 304,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 3 833,06 Kč 4 638,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 4 084,30 Kč 4 942,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 245 057,85 Kč 296 520,00 Kč

Počet vozů

Celková cena úvěru 892 190,00 Kč 1 079 550,00 Kč

Akontace 99 132,23 Kč 119 950,00 Kč

Měsíční splátky úvěru 19 167,81 Kč 23 193,05 Kč

Měsíční splátka pojištění 1 256,20 Kč 1 520,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 20 421,49 Kč 24 710,00 Kč

Výše úvěru 892 190,08 Kč 1 079 550,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 1 225 289,00 Kč 1 482 783,01 Kč

Nová Škoda Fabia

10,48%

60 měsíců

10,00%

5
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Tabulka 12-12 : Úvěr pro vozidlo Škoda Yeti 

 

  

Parametry financování bez DPH s DPH

Cena vozu pro financování 313 967,00 Kč 379 900,00 Kč

Splátka předem 10% 31 396,69 Kč 37 990,00 Kč

Výše úvěru 282 570,00 Kč 341 910,00 Kč

Úroková sazba

Doba splácení

Spoluúčast

Měsíční splátka pojištění 593,39 Kč 718,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 5 595,04 Kč 6 770,00 Kč

Výše měsíční splátky včetně pojištění 6 188,43 Kč 7 488,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 371 305,79 Kč 449 280,00 Kč

Počet vozů

Celková cena úvěru 847 710,00 Kč 1 025 730,00 Kč

Akontace 94 190,08 Kč 113 970,00 Kč

Měsíční splátky úvěru 16 785,69 Kč 20 310,68 Kč

Měsíční splátka pojištění 1 780,17 Kč 2 154,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 18 565,29 Kč 22 464,00 Kč

Výše úvěru 847 710,74 Kč 1 025 730,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 1 113 951,32 Kč 1 347 881,09 Kč

3

Škoda Yeti

7,00%

60 měsíců

10,00%
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Tabulka 12-13 : Úvěr pro vozidlo Škoda Octavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry financování bez DPH s DPH

Cena vozu pro financování 287 521,00 Kč 347 900,00 Kč

Splátka předem 10% 28 752,07 Kč 34 790,00 Kč

Výše úvěru 258 768,60 Kč 313 110,00 Kč

Úroková sazba

Doba splácení

Spoluúčast

Měsíční splátka pojištění 559,50 Kč 677,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 5 123,97 Kč 6 200,00 Kč

Výše měsíční splátky včetně pojištění 5 683,47 Kč 6 877,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 341 008,26 Kč 412 620,00 Kč

Počet vozů

Celková cena úvěru 776 305,79 Kč 939 330,00 Kč

Akontace 86 256,20 Kč 104 370,00 Kč

Měsíční splátky úvěru 15 371,79 Kč 18 599,87 Kč

Měsíční splátka pojištění 1 678,51 Kč 2 031,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 17 050,41 Kč 20 631,00 Kč

Výše úvěru 776 305,79 Kč 939 330,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 1 023 024,79 Kč 1 237 860,00 Kč

3

7,00%

60 měsíců

10,00%

Škoda Octavia
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Tabulka 12-14 : Úvěr pro vozidlo Škoda Octavia Combi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry financování bez DPH s DPH

Cena vozu pro financování 312 314,00 Kč 377 900,00 Kč

Splátka předem 10% 31 231,40 Kč 37 790,00 Kč

Výše úvěru 281 082,64 Kč 340 110,00 Kč

Úroková sazba

Doba splácení

Spoluúčast

Měsíční splátka pojištění 590,91 Kč 715,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 5 566,12 Kč 6 735,00 Kč

Výše měsíční splátky včetně pojištění 6 157,02 Kč 7 450,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 369 421,49 Kč 447 000,00 Kč

Počet vozů

Celková cena úvěru 281 082,64 Kč 340 110,00 Kč

Akontace 31 231,40 Kč 37 790,00 Kč

Měsíční splátky úvěru 5 565,77 Kč 6 734,58 Kč

Měsíční splátka pojištění 590,91 Kč 715,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 6 157,02 Kč 7 450,00 Kč

Výše úvěru 281 082,64 Kč 340 110,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 369 400,75 Kč 446 974,90 Kč

1

7,00%

60 měsíců

10,00%

Škoda Octavia Combi
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Tabulka 12-15 : Úvěr pro vozidlo Ford Transit Van 

 

  

Parametry financování  bez DPH s DPH

Cena vozu pro financování 463 900,00 Kč 561 319,00 Kč

Splátka předem 40% 185 560,00 Kč 224 527,60 Kč

Výše úvěru 278 340,00 Kč 336 791,40 Kč

Úroková sazba

Doba splácení

Měsíční splátka pojištění 987,60 Kč 1 195,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

Výše měsíční splátky včetně pojištění 5 987,60 Kč 7 245,00 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 359 256,20 Kč 434 700,00 Kč

Počet vozů

Celková cena úvěru 278 340,00 Kč 336 791,40 Kč

Akontace 185 560,33 Kč 224 528,00 Kč

Měsíční splátka úvěru 5 000,17 Kč 6 050,21 Kč

Měsíční splátka pojištění 987,60 Kč 1 195,00 Kč

Měsíční splátka úvěru včetně pojištění 5 987,60 Kč 7 245,00 Kč

Výše úvěru 278 340,00 Kč 336 791,40 Kč

Celková platba úvěru vč. pojištění 359 266,40 Kč 434 712,34 Kč

2,99%

60 měsíců

1

Ford Transit Van
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12. 2. 3 Přehled úvěrů 

Následující přehled zobrazuje celkovou výši akontace, která bude uhrazena na začátku 

financování. Dále také zaplacené splátky a úroky, které musí společnost uhradit 

v průběhu trvání úvěru. Jsou zde zachyceny hodnoty s DPH i bez DPH. 

Tabulka 12-16 : Přehled všech úvěrů 

  

Škoda Ford 

Fabia Yeti Octavia Octavia Combi Transit Van 

Cena bez DPH 991 320,00    941 901,00    862 563,00    312 314,00    463 900,00    

DPH 208 177,20    197 799,21    181 138,23    65 585,94    97 419,00    

Cena s DPH 1 199 500,00    1 139 700,00    1 043 700,00    377 900,00    561 319,00    

Ceny s DPH 

Akontace  119 950,00    113 970,00    104 370,00    37 790,00    224 527,60    

Výše úvěru  1 079 550,00    1 025 730,00    939 330,00    340 110,00    336 791,40    

Pojištění  91 200,00    129 240,00    121 860,00    42 900,00    71 700,00    

Výše splátek (s úroky)  1 391 400,00    1 218 641,09    1 115 991,95    404 074,90    363 012,34    

Úroky  1 560 165,00    578 733,00    529 986,00    63 965,00    26 221,00    

Očištěno o DPH: 

Akontace 99 132,23    94 190,08    86 256,20    31 231,40    185 560,00    

Pojištění 75 371,90    106 809,92    100 710,74    35 454,55    59 256,20    

Výše splátek (s úroky) 1 150 068,60    1 007 141,40    922 307,40    333 946,20    300 010,20    

Úroky 257 878,31    159 430,58    146 001,31    52 863,75    21 670,14    

Čisté splátky 892 190,29    847 710,82    776 306,09    281 082,45    278 340,06    

            

Akontace 496 369,92    

Zaplacené splátky 3 713 473,80    

Z toho: Zaplacené 

úroky 
637 844,09 

Čisté splátky 3 075 629,71    

CELKEM 4 209 843,72    
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12. 2. 4 Daňově uznatelné náklady a výdaje 

Následující tabulka podává přehled o tom, kolik financí bude muset společnost vydat 

při financování majetku úvěrem a jak velké budou daňově uznatelné náklady. 

Díky tomu se sníží základ daně. Do výdajů zařazujeme DPH, splátky úvěru společně 

s úrokem a akontaci. Akontace se platí na začátku financování, při přebírání vozidel. 

Daňově uznatelné náklady (DUN) obsahují odpisy, úroky z úvěru a DPH. Odpisy jsou 

stejné jako u vlastního financování, výpočet tak najdeme v kapitole 2. 1. 2. A DPH 

můžeme získat zpět již na začátku financování. V Příloze č. 12 nalezneme 

Splátkové kalendáře jednotlivých úvěrů. 

Tabulka 12-17 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro úvěr 

  

Výdaje Daňově uznatelné náklady 

DPH Splátky Akontace Odpisy Úroky DPH 

2015 750 123,00  742 694,76  496 369,92  392 919,78  217 268,11 750 123,00  

2016 - 742 694,76  - 794 769,56  176 084,22  - 

2017 - 742 694,76  - 794 769,56  131 395,89 - 

2018 - 742 694,76  - 794 769,56  82 886,50  - 

2019 - 742 694,76  - 794 769,56  30 209,37  - 

Výkaz zisků a ztrát zaznamenává Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (oddíl E.). Další položkou, kterou zohledňuje, jsou zmiňované úroky. Tyto dvě 

hodnoty tak každý rok snižují základ daně. Rozvaha ošetřuje pouze přilití peněžních 

prostředků na bankovní účet a postupné umořování úvěru. 

 

Graf 12-3 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro úvěr 
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Pro lepší představu o výdajích a daňově uznatelných nákladech, je zde uveden další 

graf. Lze zde vidět, že se oba sloupce vyrovnaly, jelikož bylo zaplaceno a poté 

navráceno DPH. Byly zaplaceny splátky a akontace v pořizovací výši automobilů 

a navráceny prostřednictvím odpisů. Rovněž byly uhrazeny a poté daňově odečteny 

i úroky. 

 

Graf 12-4 : Srovnání výdajů a daňově uznatelných nákladů u úvěru 

Pro představu, jak pořízení úvěru ovlivní solventnost firmy, jsou vypočítány všechny tři 

druhy likvidit. 

Tabulka 12-18 : Výpočet likvidit u úvěru 

LIKVIDITY 

Druhy likvidit 2014 Rozmezí 

Běžná 1,266 2,0-2,5 

Pohotová 0,795 1,0-2,0 

Okamžitá 0,131 0,2-0,5 
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12. 3 Financování finančním leasingem 

Jedná se o dlouhodobý pronájem, který uzavírá leasingová společnost s nájemcem. 

Tento druh leasingu zaručuje odkup předmětného pronajímaného majetku po uplynutí 

nájemní doby. Aby společnost mohla tento pronájem zahrnout do daňově uznatelných 

nákladů, musí být dodržena minimální doba nájmu. Pro druhou odpisovou skupinu je to 

60 měsíců, čili 5 let.  

12. 3. 1 Doklady pro uzavření leasingu 

 Závazná žádost 

 Výpis z OR 

 Oboustranná kopie občanského průkazu 

 Osvědčení o plátcovství DPH 

 Výsledovka a rozvaha za uplynulý rok včetně daňového přiznání 

 Výpis z účtu za poslední měsíc. 

12. 3. 2 Pořízení leasingu 

Pro výpočet leasingu byly využity nabídky od společnosti B-LEASING. Doba nájmu 

byla stanovena na 60 měsíců a výše akontace byla požadovaná ve výšce 10% jako 

u úvěru. Nabídky leasingové společnosti jsou obsahem Přílohy č. 13. 

První tabulka zobrazuje přehled pronájmu vždy pro jeden kus daného typu vozidla. 

Tabulka 12-19 : Přehled leasingu pro jeden kus vozidla z každého typu 

Přehled leasingu pro jeden kus vozidla 

  

Škoda Ford 

Fabia Yeti Octavia Octavia Combi Transit Van 

Cena bez DPH 198 264,00    313 967,00    287 521,00    312 314,00    463 900,00    

DPH 41 635,44    65 933,07    60 379,41    65 585,94    97 419,00    

Cena s DPH 239 900,00    379 900,00    347 900,00    377 900,00    561 319,00    

Doba nájmu 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 

Zůstatková cena 1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    

Akontace (10%) 19 826,40    31 396,70    28 752,10    31 231,40    46 390,00    

Hodnota leasingu 178 437,60    282 570,30    258 768,90    281 082,60    417 510,00    

Koeficient 1,2950    1,2195    1,2195    1,2195    1,2195    

Měsíční splátky 4 144,00    6 088,00    5 575,00    6 056,00    8 995,00    

Splátky bez DPH za rok 49 728,00    73 056,00    66 900,00    72 672,00    107 940,00    

Splátky s DPH za rok 60 170,88    88 397,76    80 949,00    87 933,12    130 607,40    

Poplatek za smlouvu 2 973,96    3 139,67    2 875,21    3 123,14    4 639,00    

Zůstatková cena 1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    

Úrok pro leasingovou 

společnost (za pět let) 
52 639,09    62 024,18    56 799,77    61 697,63    91 643,45    
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Druhá tabulka představuje kompletní záznamy o požadovaném množství automobilů. 

Tabulka 12-20 : Přehled leasingu pro všechna vozidla 

Přehled leasingu pro požadovaný počet vozidel 

  

Škoda Ford 

Fabia Yeti Octavia Octavia Combi Transit Van 

Cena bez DPH 991 320,00    941 901,00    862 563,00    312 314,00    463 900,00    

DPH 208 177,20    197 799,21    181 138,23    65 585,94    97 419,00    

Cena s DPH 1 199 500,00    1 139 700,00    1 043 700,00    377 900,00    561 319,00    

Doba nájmu 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 

Zůstatková cena 1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    1 220,00    

Akontace (10%) 99 132,00    94 190,10    86 256,30    31 231,40    46 390,00    

Hodnota leasingu 892 188,00    847 710,90    776 306,70    281 082,60    417 510,00    

Koeficient 1,2950    1,2195    1,2195    1,2195    1,2195    

Splátky bez DPH za rok 248 640,00    219 168,00    200 700,00    72 672,00    107 940,00    

Splátky s DPH za rok 300 854,40    265 193,28    242 847,00    87 933,12    130 607,40    

Poplatek za smlouvu 14 869,80    9 419,01    8 625,63    3 123,14    4 639,00    

Zůstatková cena 6 100,00    3 660,00    3 660,00    1 220,00    1 220,00    

Úrok  263 195,46    186 072,54    170 399,32    61 697,63    91 643,45    

Celkový přeplatek 773 008,40    

 

12. 3. 3 Daňově uznatelné náklady a výdaje 

Při financování leasingu je možné zařadit do daňově uznatelných nákladů splátky, 

poměrovou část akontace a DPH, poplatek za smlouvu i odkupní cenu vozidel. 

Akontace, která je zaplacená na začátku pronájmu se postupně rozpouští během 

předmětné doby pronájmu, v tomto případě během pěti let. Odpisy do snižování základu 

daně nevstupují, jelikož vozidla nejsou majetkem podniku, ale leasingové společnosti.  

Do Výkazu zisků a ztrát se nám promítne poměrná část akontace, v tomto případě 

1/5 akontace a nájemné během celého roku. Tím dochází ke snižování základu daně. 

V Rozvaze se poté objeví 4/5 akontace. Každý rok ubude daná poměrová část. 

Žádná další veličina z leasingu se do Rozvahy nepropisuje. 
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Tabulka 12-21 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro leasing 

Rok 

Výdaje 

Splátky bez 

DPH 
DPH Akontace 

Poplatek za 

smlouvu 

Odkupní 

cena 

2015 849 120,00    178 316,00    357 199,80    40 677,00    - 

2016 849 120,00    178 316,00    - - - 

2017 849 120,00    178 316,00    - - - 

2018 849 120,00    178 316,00    - - - 

2019 849 120,00    178 316,00    - - 15 860,00    

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12-5 : Přehled výdajů a daňově uznatelných nákladů pro leasing 

Pro přehlednější představu o zaplacených výdajích a daňově uznatelných nákladech 

je přiložen další graf s těmito parametry. Výdaje zachycují DPH, které se platí z každé 

splátky. Zároveň je daňově uznatelným nákladem. Stejně tomu tak je v případě 

akontace, která se platí na začátku leasingu a postupně dochází k jejímu rozpouštění 
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za smlouvu 

Odkupní 

cena 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    40 677,00    - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - 15 860,00    
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v daňových nákladech. Splátky, poplatek za smlouvu i odkupní cenu vozidel můžeme 

zařadit do daňově uznatelných nákladů. Rozdíl je tak opět nulový. 

 

Graf 12-6 : Srovnání výdajů a daňově uznatelných nákladů pro leasing 

Opět jsou vypočítány všechny tři druhy likvidity, aby bylo zjevné, jak leasing ovlivní 

solventnost firmy. 

Tabulka 12-22: Výpočet likvidit při leasingu 

LIKVIDITY 

Druhy likvidit 2014 Rozmezí 

Běžná 1,265 2,0-2,5 

Pohotová 0,107 1,0-2,0 

Okamžitá 0,131 0,2-0,5 
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13 ZHODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ 

Pro porovnání jednotlivých druhů financování jsou srovnány veškeré výdaje a daňově 

uznatelné náklady. V rámci přesnějšího vyhodnocení jsou v tabulkách zobrazeny 

jednotlivé druhy výdajů a nákladů během let s jednotlivým zatřízením.  

Tabulka 13-1 : Přehled při vlastním financování 

Vlastní zdroje 

Rok 
Výdaje Daňově uznatelné náklady 

Cena bez DPH DPH Odpisy DPH 

2015 3 571 998,00    750 123,00    392 919,78    750 123,00    

2016 - - 794 769,56    - 

2017 - - 794 769,56    - 

2018 - - 794 769,56    - 

2019 - - 794 769,56    - 

 

Tabulka 13-2 : Přehled při financování úvěrem 

Úvěr 

Rok 
 Výdaje Daňově uznatelné náklady 

DPH Splátky Akontace Odpisy Úroky DPH 

2015 750 123,00    742 694,76    496 369,92    392 919,78    217 268,11    750 123,00    

2016 - 742 694,76    - 794 769,56    176 084,22    - 

2017 - 742 694,76    - 794 769,56    131 395,89    - 

2018 - 742 694,76    - 794 769,56    82 886,50    - 

2019 - 742 694,76    - 794 769,56    30 209,37    - 
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Tabulka 13-3 : Přehled při financování leasingem 

Leasing 

Rok 

Výdaje 

Splátky bez 

DPH 
DPH Akontace 

Poplatek 

za 

smlouvu 

Odkupní cena 

2015 849 120,00    178 316,00    357 199,80    40 677,00    - 

2016 849 120,00    178 316,00    - - - 

2017 849 120,00    178 316,00    - - - 

2018 849 120,00    178 316,00    - - - 

2019 849 120,00    178 316,00    - - 15 860,00    

 

 

 

 

 

 

 

Celkový přehled pro všechny druhy financování během pěti let. 

Tabulka 13-4 : Přehled všech způsobů financování  

Rok 

Výdaje Daňově uznatelné náklady 

Vlastní 

financování 
Úvěr Leasing 

Vlastní 

financování 
Úvěr Leasing 

2015 4 322 121,00    1 989 187,68    1 425 313,00    1 143 042,78    1 360 310,89    1 139 552,96    

2016 - 742 694,76    1 027 436,00    794 769,56    970 853,78    1 098 875,96    

2017 - 742 694,76    1 027 436,00    794 769,56    926 165,45    1 098 875,96    

2018 - 742 694,76    1 027 436,00    794 769,56    877 656,06    1 098 875,96    

2019 - 742 694,76    1 043 296,00    794 769,56    824 978,93    1 114 735,96    

 

 

Leasing 

Daňově uznatelné náklady 

Splátky 
Poměrová 

část akontace 
DPH 

Poplatek 

za smlouvu 
Odkupní cena 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    40 677,00    - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - - 

849 120,00    71 439,96    178 316,00    - 15 860,00    
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Graf 13-1 :Srovnání výdajů a daňově uznatelných nákladů u všech druhů financování 

Pokud porovnáme rozdíly jednotlivých druhů financování mezi výdaji a náklady, 

nemůžeme jednoznačně určit, které financování je nejlepší. Všechny se totiž po pěti 

letech rovnají nulovému rozdílu.  

Tabulka 13-5 : Výpočet nejvhodnějšího způsobu financování 

Rozdíl 

Vlastní financování Úvěr Leasing 

Výdaje Náklady Výdaje Náklady Výdaje Náklady 

4 322 121,00    4 322 121,00    4 959 966,72    4 959 966,72    5 550 916,80    5 550 916,80    

0,00    0,00    0,00    

Proto bylo přidáno další porovnání, které bude zohledňovat míru přeplacení a zda je 

společnost majitelem předmětného majetku či nikoli.  

Tabulka 13-6 : Porovnání míry přeplacení a majitele majetku  

  

Vlastní 

financování 
Úvěr Leasing 

Míra přeplacení 0,00    637 844,09    773 008,40    

Majitel ano ano ne 

 

Jako nejvhodnější způsob financování je navrhován úvěr. Vlastní financování sice nemá 

přeplatky, ale míra likvidit by se v tomto případě dosti snížila a společnost by trpěla 

z pohledu solventnosti. Leasingové přeplatky byly vypočteny z koeficientu, 

který udává, o kolik procent bude pořizovací cena navýšena. Od pořizovací ceny 
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byla ještě odečtena akontace, která se platí jako mimořádná splátka na začátku 

financování. Z výše leasingu pak bylo vypočítáno navýšení. Leasing tak nabízel větší 

přeplatky, než úvěr. Navíc by společnost nebyla majitelem majetku. Úvěrové přeplatky 

udávají úroky. 

13. 1 Silniční daň 

Všechna vozidla podléhají také silniční dani. Tato daň je zde uvedena pro úplnost 

daňového zatížení firmy. U osobních automobilů záleží na datu první registrace 

a objemu motoru. U všech vozů předpokládáme první registraci 1. 1. 2015. 

Nákladní vozidla ovlivňuje datum první registrace, počet náprav a maximální povolená 

hmotnost. V následujících tabulkách jsou uvedeny daně za zdaňovací období 

pro jednotlivé automobily.  

Tabulka 13-7 : Výpočet silniční daně pro osobní automobily 

  

Škoda 

Fabia Yeti Octavia Octavia Combi 

Velikost motoru 1 000 ccm 1 200 ccm 1 200 ccm 1 200 ccm 

Datum první registrace 1. 1. 2015 1. 1. 2015 1. 1. 2015 1. 1. 2015 

Cena za zdaňovací období 936,00    936,00    936,00    936,00    

Cena financovaných vozů 4 680,00    2 808,00    2 808,00    936,00    

Cena celkem 11 232,00    

 

Tabulka 13-8 : Výpočet silniční daně pro osobní automobily 

  
Ford Transit 

Van 

Počet náprav 2 

Největší povolená hmotnost v 

tunách 5 

Datum první registrace 1. 1. 2015 

Cena za zdaňované období 2 496,00    

 

Společnost tak zaplatí za zdaňovací období celkově 13 728 Kč.  
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14 ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce bylo financování vozového parku v rámci společnosti 

KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. a posouzení daňového dopadu na chod firmy. 

Pro toto posouzení byly zpracovány tři možné druhy financování. 

Jednalo se o financování z vlastních zdrojů, prostřednictvím úvěru nebo finančního 

leasingu. 

Teoretická část diplomové práce zobrazuje pohled na dlouhodobý majetek společnosti 

a způsoby jeho odepisování. Dále rozebírá možné druhy financování, které jsou poté 

využity v praktické části. Pro určení finančního stavu společnosti byly popsány účetní 

výkazy. Dále byly sepsány postupy a jednotlivé ukazatele pro vytvoření finanční 

analýzy podniku. V neposlední řadě jsou v teoretické části zobrazeny druhy daní, 

které se dotýkají společnosti a které různé druhy financování ovlivňují. 

Úvodní kapitoly praktické části představují majetek, který je již vhodné obměnit. 

Jedná se o majetek, který byl nejméně z 70% odepsán. Z takto vytvořených přehledů 

byly vybrány automobily, které zaujímaly nejpočetnější skupinu. Pro obnovu bylo 

vybráno celkově 13 automobilů. Následně byly vybrány tři druhy financování, 

které byly posuzovány. Jednalo se o financování vlastními prostředky, prostřednictvím 

úvěru a leasingu. Pro všechny zmiňované způsoby byly zhodnoceny výdaje a daňově 

uznatelné náklady. Po zpracování veškerých podkladů byl zhotoven přehled, který podal 

obraz o nejúspornějším způsobu financování v poměru výdaje a daňově uznatelné 

náklady.  

Financování prostřednictvím vlastních zdrojů by vytvořilo výdaje v hodnotě 

4 322 121 Kč. Spadá do toho DPH a cena automobilů. Daňově uznatelné náklady jsou 

v tomto případě ve stejné výši, jelikož odpisy dosáhnou během pěti let plné ceny 

vozidel. Daň z přidané hodnoty lze navrátit již po zakoupení vozidel. 

Úvěr má také stejné hodnoty výdajů a daňově uznatelných nákladů. V rámci výdajů 

úvěr vytvoří hodnotu 4 959 966,72 Kč. Do výdajů zařazujeme DPH, splátky úvěru 

spolu s úrokem a akontaci. Daňově uznatelné náklady představují odpisy do plné výše 

ceny vozidel, DPH a úroky. Při celkovém porovnání výdajů a nákladů tak dochází 

k nulovému rozdílu.  

Finanční leasing má také nulový rozdíl. Výdaje a daňově uznatelné náklady dosáhly 

hodnoty 5 550 916,80 Kč. Výdaje započítávají splátky leasingu, DPH, akontaci, 

poplatky za smlouvu a odkupní cenu vozů. Daňově uznatelné náklady uznávají splátky 

leasingu, DPH, poměrovou část akontace, která se rozpouští postupně během pěti let, 

poplatky za smlouvu a odkupní cenu vozů. 

Všechny tři způsoby financování postupně během pěti let navrátí v daňově uznatelných 

nákladech výdaje, který by společnost vynaložila. Bylo tedy vytvořeno další porovnání, 
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které zohledňuje, zda je společnost majitelem automobilů nebo ne. Další aspektem byla 

výše přeplatku v rámci úroků. V tomto případě jsme u vlastního financování 

zaznamenali nulové navýšení a samozřejmě firma bude majitelem majetku. 

Prostřednictvím úvěru byl přeplatek v hodnotě 637 844,09 Kč a společnost opět bude 

vlastnit automobily. Leasing by měl hodnotu přeplatku 773 008,40 Kč a společnost 

by nebyla majitelem. Za nejvhodnější způsob financování byl považován úvěr. 

Výstupem pro tuto diplomovou práci tedy bylo zhodnocení veškerých dostupných 

podkladů, které vedly k nejvhodnějšímu způsobu financování. Jelikož se daňově 

uznatelné náklady shodovaly s vynaloženými výdaji, bylo provedeno další porovnání 

v rámci přeplatků a stavu majitele vozidel. V tomto případě se jako nejlepší možnost 

ukázalo financování úvěrem. Závěrem byla také vypočítána silniční daň, kterou bude 

muset společnost zaplatit za zdaňovací období. 
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DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   Dlouhodobý nehmotný majetek 

DFM   Dlouhodobý finanční majetek 

DM  Dlouhodobý majetek 

PC  Pořizovací cena 

DUN  Daňově uznatelný náklad 

tzv.    tak zvané 

aj.    a jiné 
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EU  Evropská unie 
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např.  například 
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