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Abstrakt 

Diplomová práce je zam ena na problematiku financování dlouhodobého majetku. 

Teoretická část obsahuje charakteristiku a člen ní dlouhodobého majetku. St žejní část 

tvo í objasn ní podstaty zp sob  financování dlouhodobého majetku, jeho oce ování  

a opot ebení. V analytické části je charakterizován vybraný obchodní závod a jeho 

finanční situace. Analytická část dále srovnává vhodnost financovat majetek z vlastních 

pen žní prost edk , úv rem a leasingem. V záv ru práce je vyhodnocena nejvhodn jší 

forma financování, kterou by vybraný podnikatelský subjekt mohl využít p i 

financování dlouhodobého majetku. 

Abstract  

The master thesis is focused on issue of financing fixed assets. The theoretical part 

contains characteristics and the segmentation of fixed assets. Core of thesis is created 

with clarifying the nature of means of financing long-term assets, its valuation and 

detrition. In the analytical part, there is introduced and described selected commercial 

establishment and its financial situation. Analytical part also compares the offers of 

loans and financial leasing currently offered by financial institutions. In the conclusion, 

there is evaluated the most appropriate form of financing, which could company chose 

use to purchase long-terms assets. 

Klíčová slova 

financování, po ízení, dlouhodobý majetek, úv r, leasing, zdroje financování, vlastní 

pen žní prost edky 

Key words 

financing, acquisition, fixed assets, loan, leasing, financial resources, own finances 
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ÚVOD 

Dlouhodobý majetek tvo í základ každého obchodního závodu. Bez n j by nemohl 

vykonávat svoji podnikatelskou činnost. P ed tím, než začne tuto činnosti vykonávat, 

stojí p ed d ležitým rozhodnutím, z jakých zdroj  bude uvažovaný majetek financovat.  

V teoretické části diplomové práce je definován dlouhodobý majetek a jeho jednotlivé 

typy. Teoretická část se zabývá variantami po ízení majetku a u nich možnými zp soby 

oce ování a opot ebením. V nuje se výhodám a nevýhodám, které p ináší r zné formy 

financování majetku. Záv rem se zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy, které 

slouží k znázorn ní finančního zdraví obchodního závodu a jako podklad pro 

rozhodování o zp sobu financování. 

Analytická část je zam ena na charakteristiku vybrané společnosti, kterou je 

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. Jsou zde uvedeny základní údaje o pivovaru, 

p edm t podnikání a organizační struktura. Je charakterizován vybraný po izovaný 

dlouhodobý majetek a analyzováno finanční zdraví vybraného subjektu. V neposlední 

ad  se v nuje variantám financování, jež jsou v současné dob  nabízeny finančními 

institucemi a jsou vhodné k po ízení zamýšleného dlouhodobého majetku. 

V záv rečné části diplomové práce jsou p edstaveny vlastní návrhy ešení, které nejlépe 

vyhovují pot ebám analyzovaného subjektu a jsou nejvhodn jšími variantami pro 

financování majetku.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. se, krom  výroby piva, zabývá i rozvozem 

piva ke svým odb ratel m. V současné dob  disponuje dv ma auty, které k rozvozu 

používá. Pivovar se však rozhodl po ídit nový užitkový v z, aby dokázal zásobovat 

všechny své odb ratele v pravidelných intervalech, neboť v brzké dob  dojde k vy azení 

jednoho ze stávajících voz . Nyní stojí p ed d ležitým rozhodnutím, z jakých zdroj  

bude v z financovat. Použije-li pouze vlastní prost edky, vezme si úv r, anebo p istoupí 

k financování leasingem. 

Tato diplomová práce si klade za cíl nalézt a doporučit AKCIOVÉMU PIVOVARU 

DALEŠICE, a.s. nejvhodn jší variantu financování vybraného majetku, která bude 

vyhovovat jeho požadavk m. 

Ke spln ní vytčeného cíle je nutné splnit cíle dílčí. Jsou jimi zpracování teoretických 

východisek práce k problematice financování dlouhodobého majetku. Tato východiska 

se stanou základní oporou pro zpracování dalších částí diplomové práce. Další 

záležitostí na cest  k cíli je vytvo ení obrazu finančního zdraví pivovaru. 

Nejd ležit jším bodem je pak analýza produkt  finančních institucí, které by mohl 

Dalešický pivovar potenciáln  využít p i financování po ízení dlouhodobého majetku.   

  



13 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části je uvedena charakteristika dlouhodobého majetku podnikatelských 

subjekt  a zp soby po izování majetku. Kapitola obsahuje i problematiku oce ování  

a odpisování majetku. V nuje se výhodám a nevýhodám r zných forem financování 

majetku. V záv ru kapitoly jsou uvedeny vybrané ukazatele finanční analýzy, které 

informují o finanční situaci obchodního závodu. 

2.1 Právní úprava dlouhodobého majetku v ČR 

Mezi účetní p edpisy zabývající se dlouhodobým majetkem pat í zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví. Dalším účetním p edpisem je vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 

provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších 

p edpis , pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustav  podvojného 

účetnictví a české účetní standardy pro podnikatele, p edevším standard  

č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

Z právních p edpis  nahlížejících na majetek z da ového pohledu je zákon  

č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm . 

2.2 Charakteristika majetku podnikatelského subjektu 

Majetek každého obchodního závodu tvo í všechny v ci, peníze, pohledávky, které 

slouží společnosti k provozování jeho podnikatelské činnosti1.  

Snahou společnosti je, aby byly všechny části jeho majetku pln  využity, neboť mu 

p inášejí ekonomický p ínos. Základní člen ní majetku rozlišuje majetek dle likvidnosti, 

tedy snadnosti prom nit jej v pen žní prost edky. Rozlišuje se majetek dlouhodobý  

a ob žný (neboli krátkodobý)2. Poslední položku aktiv tvo í p echodná aktiva3. 

                                                 
1 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 48. 
2 MARTINOVIČOVÁ, D., M. KONEČNÝ a J. VAV INA. Úvod do podnikové ekonomiky, s. 28. 
3 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 48. 
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2.3 Charakteristika dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek charakterizuje majetek, jež m že společnost využívat po dobu 

delší než jeden rok a je základem majetkové struktury. Zárove  nesmí být po izován za 

účelem dalšího prodeje4.  

Dlouhodobý majetek se člení na: 

- dlouhodobý majetek hmotný, 

- dlouhodobý majetek nehmotný a 

- dlouhodobý majetek finanční5.  

2.3.1 Dlouhodobý majetek hmotný 

Dlouhodobý hmotný majetek tvo í majetek movitý a nemovitý. Movitý majetek lze 

p emísťovat a p edstavují jej nap . stroje, dopravní prost edky a výrobní za ízení6. 

Zárove  musí spl ovat podmínku vstupní ceny, jejíž výši zákon p edepisuje na  

40 000 Kč7. S ohledem na vyhlášku č. 500/2002 Sb., je na v li účetní jednotky, jakou si 

stanoví výši ocen ní pro movitý majetek8. Nemovitý majetek není možné p emístit. 

P íkladem mohou být budovy nebo pozemky9. Dále dlouhodobý hmotný majetek tvo í 

p stitelské celky trvalých porost  a dosp lá zví ata a jejich skupiny10.  

2.3.2 Dlouhodobý majetek nehmotný 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvo í nap . nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, know-how, licence, což jsou r zná oprávn ní, která korporace získala za 

úplatu11. Jeho doba použitelnosti je delší, než jeden rok a musí spl ovat výši ocen ní 

určenou účetní jednotkou12, p ičemž zákon o dani z p íjm  ukládá účetní jednotce výši 

                                                 
4 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 48. 
5 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, s. 219. 
6 MARTINOVIČOVÁ, D., M. KONEČNÝ a J. VAV INA. Úvod do podnikové ekonomiky, s. 29. 
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 26. 
8 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č.563/1991 Sb., § 7. 
9 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 48. 
10 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., § 7. 
11 MARTINOVIČOVÁ, D., M. KONEČNÝ a J. VAV INA. Úvod do podnikové ekonomiky, s. 29. 
12 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., § 6. 
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vstupní ceny nad 60 000 Kč13. Avšak dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., si výši, od které 

za azuje majetek do dlouhodobého nehmotného majetku stanovuje sama14. 

Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku pat í i goodwill. Vyhláška rozumí 

goodwill jako rozdíl (m že být kladný i záporný) v ocen ní podnikatelského subjektu  

a jeho p ecen ných složek majetku, od kterých jsou odečteny p evzaté dluhy15. 

2.3.3 Dlouhodobý majetek finanční 

Dlouhodobý finanční majetek p edstavují podíly – neboli finanční účasti podniku 

v jiných podnikatelských subjektech16. Jsou to zejména akcie, dluhopisy, dlouhodobé 

termínované vklady17.  

2.4 Zp soby po ízení majetku 

Pokud společnost zamýšlí po ídit dlouhodobý majetek, musí se rozhodnout, jakým 

zp sobem jej bude financovat. V takovém p ípad  m že využít vlastní pen žní 

prost edky, úv r nebo leasing. 

2.4.1 Z vlastních pen žních prost edk  

Prvním ze zp sob  financování majetku je po ízení za hotové za p edpokladu, že má 

podnikatel dostatek finančních prost edk . V této souvislosti nesmí p ehlédnout náklady 

ob tované p íležitosti. Výhodou koup  z vlastních pen žních prost edk  je, že 

nedochází k zadlužení korporace a stává se vlastníkem v okamžiku po ízení. Další 

pozitivum p ináší skutečnost neplacení splátek, úrok , poplatk  apod. Po ízení majetku 

za hotové má i své slabé stránky, kterými jsou vysoké výdaje vynaložené jednorázov  

v okamžiku koup  a tyto výdaje nelze uplatit jako da ov  účinné. Za da ov  uznatelný 

výdaj se v p ípad  této varianty považují pouze da ové odpisy18.  

                                                 
13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 32a. 
14 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., § 6. 
15 Tamtéž. 
16 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 50. 
17 MARTINOVIČOVÁ D., M. KONEČNÝ a J. VAV INA. Úvod do podnikové ekonomiky, s. 29. 
18 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 17. 
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Ocen ní 

Ocen ní majetku vychází ze zákona o účetnictví, p edevším z § 24 a 25. V rámci 

po ízení majetku, který není vytvo en vlastní činností, je majetek oce ován po izovací 

cenou. Po izovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek po ízen spolu 

s vedlejšími náklady, které s po ízením souvisí. Ocen ní se provádí k okamžiku 

uskutečn ní účetního p ípadu, ke konci rozvahového dne anebo k jinému dni sestavení 

účetní záv rky. Další podstatnou skutečností je, že majetek a závazky, které jsou 

vyjád eny v cizí m n , musí účetní jednotka p epočítat na m nu českou. K tomu použije 

kurz dle České národní banky19. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., v § 47 uvádí taxativní výčet vedlejších náklad , které tvo í 

po izovací cenu majetku. Jedná se nap íklad o: náklady na p ípravu a zabezpečení 

majetku, odm ny za poradenské služby, zprost edkování, úroky z úv ru, pr zkumné  

a geologické a projektové práce, licence, patenty, náklady na zkoušky p ed uvedením 

majetku do provozu aj. Do ocen ní dále pat í technické zhodnocení, za p edpokladu,  

že splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že náklady vynaložené účetní jednotkou 

dosáhnou výše ocen ní, které si účetní jednotka stanoví20. 

Naopak ocen ní netvo í: opravy a údržby, kursové rozdíly, náklady na zaškolení 

personálu, sankce ze smluvních vztah  apod21. 

Odpisy 

Opot ebení m že být fyzické i morální. Odpisy mají dvojí charakter: účetní a da ové. 

Existují mezi nimi r zné diference22. 

  

                                                 
19 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 24 a 25. 
20 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., § 47. 
21 Tamtéž. 
22 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, s. 238. 
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Odpisy účetní 

Účetní odpisy má v pravomoci účetní jednotka sama, kdy určuje zp sob jejich výpočtu. 

M ly by odpovídat skutečnému opot ebení, aby pomocí nich účetnictví podávalo v rný  

a poctivý obraz skutečnosti23. 

Odpisy da ové 

Da ové odpisy upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm  v § 26 a násl. Da ové 

odpisy slouží jako da ov  uznatelný náklad pro výpočet dan  z p íjm  za p íslušné 

zda ovací období24. 

U t chto odpis  je nutné p íslušný majetek za adit do odpisové skupiny, kterých je šest  

a kde odepisování činí minimáln  3 roky a maximáln  50 let. Odpisování se provádí 

buď rovnom rným zp sobem, nebo zrychleným zp sobem25. 

Rovnom rné odpisy jsou upraveny v § 31 zákona o daních z p íjm . Princip odpisování 

je takový, že každá odpisová skupina obdrží svou roční sazbu26. V p ípad  zrychleného 

odpisování, uvedeného v § 32 zákona o daních z p íjm , je pro každou skupinu 

stanovený koeficient27.  

2.4.2 Po ízení na úv r 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách definuje úv r jako dočasné poskytnutí pen žních 

prost edk 28. 

P i po ízení majetku na úv r je společnost vlastníkem majetku. Stejn  jako p i po ízení 

majetku z vlastních pen žních prost edk  provádí odpisy. Dále má povinnost splácet 

úv r pomocí úmoru a úrok  z tohoto úv ru plynoucích29. 

Společnost musí uhradit bance celkovou hodnotu finančních prost edk , které tvo í 

jistina úv ru, poplatky bance a úrok. Jistinu p edstavují bankou p jčené finanční 

                                                 
23 KADLEC, M. Účetní a da ové odpisy majetku. Portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2016-10-06]. 
24 Tamtéž. 
25 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 30. 
26 Tamtéž, § 31. 
27 Tamtéž, § 32. 
28 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, § 1. 
29 POLÁCH, J. Reálné a finanční investice, s. 124. 
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prost edky, zatímco úrok je zastoupen ve form  odm ny, kterou společnost hradí bance 

za poskytnuté finanční prost edky30. 

Pokud se účetní jednotka rozhodne, m že do po izovací ceny zahrnout i úroky z úv ru, 

což jí umož uje vyhláška č. 500/2002 Sb31. 

Za da ov  uznatelný náklad jsou považovány i da ové odpisy, dle § 24 odst. 2, písm.  

a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm 32. Da ovým nákladem jsou dále i úroky, 

avšak pouze v p ípad , že byly skutečn  zaplaceny. Tato možnost se ale nevztahuje na 

úroky, které byly součástí po izovací ceny majetku33.  

Nejčast jší formou získání úv ru od banky jsou pen žní úv ry. Mezi tyto úv ry lze 

zahrnout úv ry kontokorentní, lombardní, eskontní, osobní a spot ebitelské 

(poskytovány fyzickým osobám), což jsou úv ry krátkodobé. Mezi dlouhodobé spadá 

úv r emisní a hypoteční34. 

2.4.3 Po ízení formou leasingu 

Leasingem se rozumí pronájem v cí a práv hmotného i nehmotného charakteru. 

Pronajímatelem je osoba, která tento majetek za úplatu poskytuje nájemci35. 

Rozeznávají se dva základní druhy leasingu: 

- operativní a  

- finanční36. 

  

                                                 
30 MELUZÍN, T. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I., s. 65. 
31 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., § 47. 
32 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 24. 
33 BLAHOVÁ, R. Úroky z pohledu da ového a účetního. Portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2016-12-09]. 
34 REJNUŠ, O. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů, s. 75 – 79. 
35 VALOUCH P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 9. 
36 Tamtéž. 
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Operativní leasing 

Na rozdíl od finančního leasingu, je operativní leasing krátkodobý. Operativním 

leasingem se rozumí pronájem majetku, kdy po uplynutí sjednané doby pronájmu, 

p edm t leasingu p echází zp t pronajímateli. V tomto p ípad  náklady spojené 

s užíváním plynou pronajímateli. Tuto záležitost si ale smluvní strany mohou ve 

smlouv  upravit37. 

Finanční leasing 

Zákon o dani z p íjm  rozumí finančním leasingem p enechání majetku nájemci k užití, 

pokud smlouva stanoví lh tu, po jejímž uplynutí k p edání dojde. Doba tohoto 

pronájmu se shoduje s dobou odpisování pronajatého majetku. U finančního leasingu 

dochází k p evedení užívacích práv na nájemce. Nájemce má dále povinnost pečovat  

o p edm t leasingu a ostatní rizika vztahující se k užívání pronajatého majetku38. 

Speciálními druhy finančního leasingu jsou nap .: 

- p ímý, 

- nep ímý (též zp tný) a 

- úv rový (neboli leverage)39. 

Podstatou p ímého leasingu je, že pronajímatel p edm tu leasingu jej od výrobce po ídí 

a následn  ho pronajímá nájemci. Zp tný leasing p sobí na principu koup  p edm tu  

od nájemce a jeho zp tné pronajmutí danému nájemci. V p ípad  úv rového leasingu 

má pronajímatel p edm tu leasingu sv j majetek z části krytý úv rem40. 

Leasing lze členit podle dalších hledisek, nap . podle z statkové ceny se člení na leasing 

s plnou amortizací nebo s částečnou amortizací41. 

  

                                                 
37 VALOUCH P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 9. 
38 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 21d. 
39 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 421. 
40 Tamtéž, s. 421 a 422. 
41 Tamtéž, s. 422 a 423. 
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Cena leasingu 

D ležitým faktorem leasingu je jeho cena, kterou p edstavují stálé splátky. Tyto 

pravidelné splátky mohou mít charakter m síční, čtvrtletní i roční. Cena, kterou 

nájemce pronajímateli platí, se sestává ze splátek, leasingové marže a jiných náklad , 

které pronajímateli vzniknou v souvislosti s pronájmem p edm tu leasingu42. 

Struktura leasingových splátek je následující: 

- první zvýšená splátka, 

- pravidelné splátky a 

- kupní cena na konci doby pronájmu43. 

Další podstatný pojem je leasingový koeficient, který znázor uje pom r mezi 

leasingovou cenou a vstupní (po izovací) cenou po izovaného majetku44. Leasingový 

koeficient, resp. jeho výše m že být jeden ze základních faktor , podle kterého mohou 

zájemci vyhodnotit nabídky od leasingových společností45. 

Daňové a účetní aspekty leasingu 

Aby bylo nájemné da ov  účinné, je nutné dodržet základní podmínku, kterou je časové 

rozlišení nájemného. Povinnost časového rozlišení plyne účetním jednotkám, které 

vedou účetnictví dle zákona o účetnictví. Osobám, které vedou da ovou evidenci, tato 

povinnost plyne, pokud se jedná o finanční leasing46. 

Co se týče da ové uznatelnosti hrazeného nájemného, zabývá se jím i zákon o daních  

z p íjm  v § 24 a 25. V t chto paragrafech eší, co vše je možné považovat za náklady 

na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . V § 24 odst. 2 h) zákona o daních z p íjm  lze 

naleznout, že za takový výdaj se považuje „plnění v podobě úplaty u finančního 

                                                 
42 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 10. 
43 FOTR, J. a I. SOUČEK. Investiční rozhodování a ízení projektů, s. 58. 
44 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 417. 
45 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 10 a 11. 
46 Tamtéž, s. 26 a 27. 
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leasingu“. Další podmínky da ové uznatelnosti úplaty finančního leasingu lze nalézt 

v odst. 4, 5 a 647.  

Naopak § 25 zákona o daních z p íjm  íká, jaké náklady nelze uznat jako da ov  

účinné. Problematice nájemného se v nuje v odst. 1, písm. za) a to „nájemné za 

umělecká díla a výdaje na restaurování uměleckých děl, které nejsou součástí staveb,  

a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní ani galerijní činnost p edmětem 

činnosti“48.  

2.5 Srovnání jednotlivých variant financování 

Tato kapitola se zabývá srovnáním variant financování, a to mezi úv rem, leasingem  

a po ízením z vlastních pen žních prost edk . V záv ru je pro p ehlednost uvedena 

tabulka, která v sob  zahrnuje komparaci výše uvedených zp sob  financování. 

Úv r vs. leasing 

P i rozhodování mezi úv rem a leasingem je pot eba se zam it na t i oblasti: 

- administrativní náročnost a právo disponovat s majetkem, 

- da ový dopad a 

- finanční náročnost po ízení49. 

Administrativní náročnost a právo disponovat s majetkem 

Pokud se jedná o administrativní náročnost, je leasing oproti úv ru mén  náročný.  

P i jeho vy izování není vyžadováno velké množství potvrzení. Obvykle se dodává 

účetní záv rka za uplynulá období. Není požadováno zajišt ní, nejedná-li se o majetek 

s nadm rnou po izovací cenou. Neopomenutelnou výhodnou je, že u leasingu 

dopravního prost edku leasingové společnosti nabízí i povinné ručení nebo havarijní 

pojišt ní, a to za velmi p íznivých podmínek50. 

                                                 
47 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 24. 
48 Tamtéž, § 25. 
49 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 19. 
50 Tamtéž, s. 19 a 20. 
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Výhodou po ízení majetku na úv r je, že majetek je ihned ve vlastnictví po izovaného. 

To p ináší značnou nevýhodu pro banky, jakožto poskytovatele kapitálu, neboť 

poskytují finanční prost edky na majetek, jehož vlastníkem nebudou. To je d vodem, 

proč je nutné trvat na zajišt ní p i nižších částkách, než je tomu u leasingu51. 

Da ové dopady 

Jak u leasingu, tak u úv ru platí, že p i spln ní podmínek stanovených v zákon   

č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , je možné využít da ové uznatelnosti náklad .  

U leasingu se za tento výdaj považuje placené nájemné, u úv ru placené úroky nebo 

da ové odpisy. To naopak není možné u leasingu, pon vadž u n j je majitelem majetku 

pronajímatel, který si odpisy uplat uje52. Zákon o daních z p íjm  v § 32a odst. 3 

umož uje i výjimky v oblasti odpisování nehmotného majetku, kdy jej m že odpisovat  

i nájemce, který získal právo k užívání za úplatu. V § 32a odst. 4 jsou vymezeny 

postupy pro stanovení výše odpisu53. 

Další výjimku lze nalézt v zákon  o daních z p íjm  v § 28 odst. 3, který íká, že 

technické zhodnocení vč. výdaj  hrazených uživatelem, které p evýší hodnotu  

40 000 Kč, je oprávn n odpisovat nájemce na základ  písemné smlouvy. Současn  však 

odpisovatel nesmí o tyto výdaje zvýšit vstupní cenu majetku54. 

Finanční náročnost po ízení 

Co nelze opomíjet p i rozhodování ve variant  financování mezi leasingem a úv rem, 

jsou pen žní toky, které jsou v pr b hy vynaloženy. Aby bylo možné porovnat, která 

varianta je výhodn jší, lze využít ukazatel čisté výhody leasingu. Ten v sob  

zakomponoval srovnání čistých současných hodnot leasingu a úv ru. Pokud je čistá 

současná hodnota leasingu vyšší než čistá současná hodnota úv ru, je p ízniv jší zvolit 

financování leasingem55. 

  

                                                 
51 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 20. 
52 Tamtéž, s. 20 a 21. 
53 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 32a. 
54 Tamtéž, § 28. 
55 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 22. 
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Výpočet čisté výhody leasingu znázor uje následující vzorec: 

Č = − ∑ 𝑛 ∙ − +  ∑ ∙  𝑛𝑁𝑛=1𝑁𝑛=1 + 𝑛  

, ve kterém: 

ČVL  čistá výhoda leasingu 

K  kapitálový výdaj 

Ln  leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti 

d  da ová sazba 

On  da ové odpisy v jednotlivých letech životnosti 

n  jednotlivé roky životnosti 

N  doba životnosti 

i  úroková míra upravená o da  z p íjm 56. 

Pokud se výsledný ukazatel pohybuje v kladných hodnotách, je vhodné financování 

prost ednictvím leasingu a naopak57. 

Stává se, že doba životnosti projekt  není stejná. Tuto skutečnost respektuje ekvivalent 

roční anuity, který íká, jaká je čistá současná hodnota projektu za rok. Lze ho vyjád it 

pomocí: 

𝐸 = Č ∙  

, kde: 

E je ekvivalent roční anuity, 

Č značí čistou současnou hodnotu a  

                                                 
56 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 22. 
57 Tamtéž, s. 23. 
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U je umo ovatel58. 

V takovém p ípad  je problém investičního rozhodování aplikován na problém, který je 

formáln  stejný, ale týká se jiné záležitosti, tedy současné hodnoty výdaj . 

Následující tabulka porovnává uvedené varianty financování, tedy úv r, leasing  

a koup  za hotové. 

Tabulka 1: Porovnání variant financování (Zpracováno dle 59) 

ZDROJ 

FINANCOVÁNÍ 
POZITIVA NEGATIVA 

ÚV R 

korporace se ihned stává 
vlastníkem 

požadované zajišt ní 

uplatn ní úrok  do náklad  v tší administrativní náročnost 

uplatn ní odpis  do náklad  
navýšení cizích zdroj  
financování 

LEASING 

menší administrativní náročnost korporace není vlastníkem 
majetku 

dopl kové služby poskytované 
leasingovými společnostmi 

nemožnost uplat ování odpis  
do náklad  

uplatn ní nájemného do 
náklad  

do vlastnictví p echází 
odepsaný majetek nenavyšují se cizí zdroje 

nepožaduje se zajišt ní 

VLASTNÍ 

PEN ŽNÍ 

PROST EDKY 

nezvyšuje se zadluženost vysoký jednorázový výdaj 
negativn  ovliv ující cash flow 

společnost se ihned stává 
vlastníkem 

po izovací cenu nelze uplatnit 
jako da ov  účinnou 

neplacení úv rových a 
leasingových splátek a úrok  
z úv rového účtu 

náklady ušlé p íležitosti 

                                                 
58 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, s. 107 – 109. 
59 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce, s. 17 – 23. 
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2.6 Finanční analýza 

Pomocí metod finanční analýzy lze posuzovat finanční zdraví společnosti. Dále lze 

zjistit silné a slabé stránky a její finanční situaci. Výsledky finanční analýzy slouží ke 

zlepšení výkonnosti korporace a lze ji využít jako podklad pro rozhodování o zp sobu 

financování nov  po izovaného majetku. Uživateli finanční analýzy se stává obchodní 

závod samotný a konkurence daného závodu60. Uživatelem m že být i banka nap . p i 

poskytnutí úv ru, kdy požaduje informace o solventnosti nebo likvidit  společnosti61. 

Jako podklad pro finanční analýzu slouží finanční účetnictví, naturální ukazatele  

či informace z finančního nebo kapitálového trhu62. 

2.6.1 Soustavy ukazatel  

Podstatou soustav ukazatel  je hodnotit finanční situaci korporace v komplexním 

m ítku. Jedná se o souhrn n kolika ukazatel , které se seskupují do jedné veličiny a ta 

vypovídá o finanční situaci. Soustavy ukazatel  je možné členit dle r zných hledisek. 

Nejčast jší člen ní je na pyramidové soustavy, bankrotní modely a bonitní modely63. 

Účelem bonitních model  je určit bonitu hodnocené společnosti, zda je společnost 

dobrá či špatná, čímž musí být umožn na komparace mezi společnostmi v rámci oboru 

podnikání. Mezi tyto modely pat í p edevším Kralick v Quicktest nebo Tamariho 

model. Zatímco bankrotní modely hledají odpov ď na otázku, zda korporace sp je 

k bankrotu či nikoli. P íznakem, který m že o možném bankrotu informovat,  

je nejčast ji problém s b žnou likviditou, výše čistého pracovního kapitálu či rentabilita 

vloženého kapitálu64. Do této skupiny model  se adí zejména Altman v Z-scóre či 

model IN, který bude dále analyzován. 

Index IN 05 

Index IN 05 se zabývá finančním zdravím českých společností. Jeho vyjád ení 

znázor uje rovnice, do které jsou zakomponovány ukazatele zadluženosti, rentability, 

aktivity a likvidity. T mto jednotlivým ukazatel m jsou p i azeny váhy65.  Autory 

                                                 
60 KALOUDA, F. Finanční analýza a ízení podniku, s. 57 a 58. 
61 R ČKOVÁ. P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití, s. 11. 
62 KALOUDA, F. Finanční analýza a ízení podniku, s. 57 a 58. 
63 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JIND ICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy, s. 181 – 
243. 
64 R ČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 76 - 77. 
65 Tamtéž,, s. 79. 
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indexu IN05 jsou manželé Neumaierovi, kte í sestavili další t i varianty IN95, IN99  

a IN01. Index IN05 je poslední modifikovanou variantou tohoto indexu. Varianta IN05 

klade v tší d raz na ukazatel zisk / aktiva neboli rentabilitu aktiv. Pro výsledné 

dosažené hodnoty jsou stanoveny intervaly, podle kterých se hodnotí finanční zdraví 

společnosti: 

- pokud je IN05 > 1,6, jedná se o bonitní společnost, 

- interval 0,9 < IN05 ≤ 1,6 znamená, že se společnost nachází v šedé zón  a  

- pokud je IN05 ≤ 0,9, jedná se o bankrotní společnost66.  

𝐼 = , ∙ + , ∙ 𝐸 𝐼Ú + ,97 ∙ 𝐸 𝐼 + , ∙  + , 9 ∙ + Ú 

, kde 

A p edstavují aktiva, 

CZ značí cizí zdroje, 

EBIT je hospodá ský výsledek p ed zdan ním a nákladovými úroky, 

Ú jsou nákladové úroky, 

V značí výnosy, 

OA jsou ob žná aktiva, 

KZ znamená krátkodobé závazky a 

KBÚ p edstavuje krátkodobé bankovní úroky a výpomoci67. 

2.6.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele analyzují společnost z hlediska likvidity. Význačným 

p edstavitelem této skupiny je ukazatel čistého pracovního kapitálu68. 

Čistý pracovní kapitál ČPK 

Aby si korporace udržela svoji platební schopnost, je d ležité zachovat, aby doba 

splatnosti zdroj  byla ve shod  s dobou vázanosti složek majetku. To p edstavuje 

                                                 
66 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 93 – 96. 
67 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 111-113. 
68 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 83. 
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základní pravidlo financování, které íká, že dlouhodobý majetek by nem l být krytý 

z krátkodobých zdroj 69. 

Čistý pracovní kapitál je kapitál dlouhodobé povahy, kterým dochází k investování do 

ob žného majetku. Jeho hodnotu lze získat z následujícího vztahu, který p edstavuje 

rozdíl mezi ob žnými aktivy a krátkodobými zdroji: č ý í á = −  

, kde: 

OA jsou ob žná aktiva, 

KZ charakterizují krátkodobé cizí zdroje financování70. 

Společnost musí dbát na to, aby byl čistý pracovní kapitál kladný. V p ípad , že by byl 

záporný, značilo by to nekrytý dluh, tedy neschopnost dostát okamžit  splatným 

závazk m71. 

Čisté pohotové prost edky ČPP 

V p ípad  čistých pohotových prost edk  (též čistý pen žní fond) se jedná o nejp ísn jší 

metodu určující okamžitou likviditu. Sleduje pouze hotovost a peníze na b žném účtu72. 

Do pohotových pen žních prost edk  lze zahrnout také krátkodobé cenné papíry  

a krátkodobé termínované vklady, neboť se jedná o aktiva, která lze na kapitálovém trhu 

bez problému prom nit na pen žní prost edky73. 

Č = ℎ é ěž í ř − ž ě é á  

, kde: 

ČPP jsou čisté pohotové prost edky74. 

  

                                                 
69 REŽ ÁKOVÁ, M. ízení platební schopnosti podniku, s. 34. 
70 Tamtéž, s. 35. 
71 Tamtéž. 
72 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 109. 
73 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 84. 
74 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 109. 
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Čisté pen žn -pohledávkové prost edky ČPM 

Čisté pen žn -pohledávkové prost edky neboli čistý pen žn -pohledávkový finanční 

fond eliminuje nedostatky ukazatele čistého pracovního kapitálu, protože nezohled uje 

málo likvidní, nebo dokonce nelikvidní aktiva. Podstatou tohoto ukazatele je zobrazení 

likvidní pozice společnosti v p ípad , kdy je pot ebné dostát krátkodobým závazk m75. 

Č = − á − í ℎ á  

, kde: 

ČPM znamená čistý pen žn -pohledávkový finanční fond a 

NWC je ukazatel čistého pracovního kapitálu76. 

2.6.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují společnost o tom, jestli zp sob nakládání s jejími aktivy je 

efektivní. Pokud má obchodní závod p íliš aktiv, váže se v nich kapitál a vznikají 

náklady, což snižuje zisk. Je-li aktiv mén  než společnost pot ebuje, nemá možnost 

využít r zných podnikatelských p íležitostí77. 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv poskytuje informaci o počtu obrátek aktiv za určitý interval, obvykle jím 

bývá rok78. Čím vyšších hodnot ukazatel nabývá, tím lépe ho lze hodnotit. Hodnota 

ukazatele by nem la klesnout pod úrove  jedna, avšak je vhodné vypočtenou hodnotu 

porovnat s odv tvovým pr m rem. Nízké hodnoty signalizují neefektivní využití 

aktiv79. 

 =  ž
 

P evzato z: 80 

                                                 
75 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 109. 
76 Tamtéž. 
77 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 60. 
78 Tamtéž, s. 61. 
79 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 103. 
80 Tamtéž. 
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Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel nabývá význam v okamžiku rozhodování o po izování nového 

dlouhodobého majetku. Výsledná hodnota ukazatele by m la dosahovat hodnot 

srovnatelných s pr m rem, protože hodnota nižší je signálem pro zvýšení využití 

výrobní kapacity a snížení investic obchodního závodu81. 

 á ý ℎ =  č í žá á  

P evzato z: 82 

2.6.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability podávají informaci o tom, jak výnosný je kapitál vložený do 

podnikání. Lze ji zjistit následujícím ukazatelem83: 

=  ž ý á  

P evzato z: 84 

Ukazatel výnosnosti by m l nap íč sledovaným obdobím vykazovat rostoucí tendenci85. 

Kapitál, u kterého se výnosnost zjišťuje, m že mít r znou formu. Mezi ty 

nejpoužívan jší pat í: 

- rentabilita vlastního kapitálu ROE, 

- rentabilita tržeb ROS, 

- rentabilita celkového investovaného kapitálu ROCE a 

- rentabilita aktiv ROA86.   

                                                 
81 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 61. 
82 Tamtéž. 
83 KALOUDA, F. Finanční analýza a ízení podniku, s. 63. 
84 Tamtéž. 
85 R ČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 58. 
86 KALOUDA, F. Finanční analýza a ízení podniku, s. 63. 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu íká, v jaké mí e byl zhodnocen vlastní kapitál87. 

Tento ukazatel je p itažlivým pro vlastníky, protože sledují, jestli dochází 

k maximálnímu zhodnocení jejich investice. Doporučené hodnoty by se m ly pohybovat 

nad úročením státních obligací88.  

𝐸 =    ě íí á  

P evzato z: 89 

Rentabilita tržeb 

Záleží na rozhodnutí obchodního závodu, jakou podobu zisku v čitateli použije. M že 

se jednat o zisk p ed zdan ním, po zdan ní či EBIT. Výsledek tohoto ukazatele lze 

chápat jako ziskovou marži90. Tuto marži je vhodné srovnat s pr m rem v odv tví, ve 

kterém podnikatelský subjekt p sobí. Skutečnost, že je hodnota nižší než tento pr m r, 

značí, že ceny výrobk  nebo poskytovaných služeb jsou nízké, což nelze íct  

o nákladech91. 

=  ž  

P evzato z: 92 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Tento ukazatel p ináší informaci o tom, jak jsou zhodnocena aktiva společnosti, p ičemž 

tato aktiva mohou být financována jak dlouhodobým cizím kapitálem, tak vlastním. 

V komplexním m ítku se jedná o ukazatel, který vyjad uje, jak je hospoda ení 

společnosti efektivní93. Výsledná hodnota tohoto ukazatele by m la být vyšší než 

                                                 
87 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 166. 
88 R ČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 128. 
89 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 100. 
90 Tamtéž, s. 98. 
91 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 125. 
92 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 98. 
93 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 122. 
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úroková sazba. Ukazatel ROCE je d ležitý pro kapitálov  t žké společnosti, jejichž 

podnikání je charakterizováno vysokými počátečními investicemi94. 

𝐸 =   ř  ě íℎ é í + í á  

P evzato z: 95 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita celkových aktiv je ukazatel, který mezi sebou porovnává zisk s celkovými 

aktivy vloženými do podnikání. Nezáleží na tom, z jakých zdroj  jsou aktiva 

financována96. Výsledná hodnota tohoto ukazatele je srovnávána s odv tvovým 

pr m rem97. 

=    ě íá  

P evzato z: 98 

2.6.5 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita je t eba striktn  odlišovat od pojm  likvidnost a solventnost. 

Likvidností se rozumí schopnost majetku prom nit se pohotov  na finanční prost edky. 

Solventnost pak reprezentuje zp sobilost společnosti dostát svým závazk m včas. 

Samotná likvidita p edstavuje schopnost zm ny aktiv na krátkodobý finanční majetek. 

Likviditu lze zjistit t emi základními ukazateli: b žná, pohotová a okamžitá likvidita99. 

B žná likvidita 

Ukazatel b žné likvidity neboli likvidita 3. stupn  podává informaci o tom, do jaké míry 

ob žná aktiva kryjí krátkodobé cizí zdroje. P ed použitím tohoto ukazatele by se m lo 

                                                 
94 McCLURE, B. Spotting Profitability With ROCE. Investopedia.com [cit. 2017-01-29]. 
95 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 122. 
96 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 56. 
97 BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování (p ednáška), Brno, 03/2014. 
98 SMEJKAL, V. a K. RAIS. ízení rizik ve firmách a jiných organizacích, s. 325. 
99 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 



32 
 

p edejít tomu, aby byly v ob žných aktivech zahrnuty neprodejné zásoby a pohledávky, 

které jsou po splatnosti či nedobytné100.  

ěž á =  ěž á á á  

P evzato z: 101 

Hodnota b žné likvidity by se m la pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud by se 

výsledný ukazatel rovnal jedné, považuje se to za rizikové a nedoporučuje se ani 

udržovat b žnou likviditu v p íliš vysokých hodnotách102. 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity v sob  nezahrnuje zásoby, které se adí mezi nejmén  

likvidní ob žné aktivum103. 

ℎ á =  č í + á é ℎ áá á  

P evzato z: 104 

Hodnota ukazatele by se m la pohybovat mezi 1 – 1,5. Pokud ukazatel dosahuje 

hodnoty nižší než jedna, značí to situaci, ve které by mohlo docházet k odprodeji 

zásob105. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, též likvidita 1. stupn , je nejp ísn jším ukazatelem likvidity. 

Zahrnuje v sob  pouze finanční majetek jako nejlikvidn jší složku aktiv106. 

  

                                                 
100 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 91 a 92.   
101 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 
102 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 92.   
103 KALOUDA, F. Finanční analýza a ízení podniku, s. 66. 
104 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 
105 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 92.   
106 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 117. 
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ž á =  č í ž ě é á  

P evzato z: 107 

Doporučená výše okamžité likvidity by se m la pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Pokud 

by byl ukazatel p íliš vysoký, signalizuje neefektivní zacházení s finančními 

prost edky108. 

2.6.6 Ukazatele zadluženosti 

Jednotlivé složky ob žného a dlouhodobého majetku musí mít zdroj, ze kterého jsou 

financovány. Tyto zdroje jsou buď vlastní, nebo cizí. Je tedy vhodné udržovat ideální 

pom r mezi vlastními a cizími zdroji financování, aby zadlužení společnosti bylo 

p im ené a finanční situace stabilní109. 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti je primárním ukazatelem této kategorie110. Celkovou 

zadluženost je možné zjistit pomocí pom ru cizích zdroj  na celkových aktivech 

podniku111. Hodnoty, kterých by m la dosahovat, se doporučují v rozmezí 30 – 60 %112. 

á ž =  í á  

P evzato z: 113 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjad uje pom r, v jakém jsou aktiva korporace 

financována pen žními prost edky z vlastního jm ní. Je komplementem k ukazateli 

                                                 
107 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 
108 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 92.   
109 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 
110 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 85.   
111 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 168. 
112 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 85.   
113 Tamtéž.   
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celkové zadluženosti. Součet t chto ukazatel  by m l tvo it 100 %. adí se mezi 

d ležité ukazatele zadluženosti společnosti114. 

 á í =  í áá  

P evzato z: 115 

Úrokové krytí 

Výsledek tohoto ukazatele vypovídá o tom, v jaké mí e je korporace zadlužena 

s ohledem na schopnost splatit úroky. Pokud podnikatelský subjekt využívá financování 

cizími zdroji, platí úroky a d ležitost tohoto ukazatele vstupuje v potaz. Ukazatel by 

m l dosahovat hodnot vyšších než p t, protože hodnota jedna charakterizuje situaci, kdy 

vygenerovaný zisk v plné mí e pokrývá nákladové úroky. V takovém p ípad  ostatní 

závazky nejsou kryty116. 

ú é í =   ř  ě í   úá é ú  

P evzato z: 117 

2.6.7 Kapitalizace 

P ekapitalizace znamená, že má společnost kapitálu více než pot ebuje, což je 

neekonomické. Druhou možností je podkapitalizace společnosti. Ta nastává v p ípad , 

že má korporace mén  kapitálu, než vyžaduje. Tento jev se objevuje v období expanze, 

kdy obchodní závod zvyšuje svá aktiva a ta nemá dostatečn  kryta finančními 

prost edky a dochází k zadlužování, pon vadž jsou stálá aktiva kryta i za pomocí 

krátkodobých závazk 118. 

                                                 
114 R ČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 65. 
115 R ČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 128. 
116 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 87. 
117 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční ízení podniku: moderní metody a trendy, s. 169. 
118 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 52. 
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P ekapitalizace je dražší strategie financování, orientovaná spíše konzervativn ,  

ale bezpečn . Podkapitalizace je naopak levn jší strategií, je ale rizikov jší a více 

agresivní119. 

=  í á + ℎ é í ℎ ý  

P evzato z: 120 

Pokud je hodnota pom ru v tší než jedna, jedná se o p ekapitalizaci. Je-li hodnota nižší 

než jedna, je společnost podkapitalizovaná121. 

  

                                                 
119 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 88. 
120 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 52. 
121 OTRUSINOVÁ, M. a D. KUBÍČKOVÁ. Finanční hospoda ení municipálních účetních jednotek, s. 
178. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÉHO SUBJEKTU  

Druhá, analytická, část diplomové práce se v nuje charakteristice AKCIOVÉHO 

PIVOVARU DALEŠICE, a.s. a zabývá se zhodnocením jeho finanční situace za období 

2012 – 2015. Rozebírá r zné varianty financování po ízení dlouhodobého majetku 

potenciáln  vhodné pro analyzovaný subjekt a v záv ru uvádí porovnání jednotlivých 

variant. Analytická část diplomové práce je zpracována na základ  účetních záv rek 

podnikatelského subjektu a rozhovor  se zam stnankyn mi pivovaru. Diplomová práce 

je zpracována dle právních p edpis  s účinností k 31. 12. 2016. 

3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o vybraném podnikatelském subjektu, 

p edm t podnikání a jeho organizační struktura. 

3.1.1 Základní údaje 

 

Obrázek 1: Logo podnikatelského subjektu 

P evzato z: 122 

Obchodní firma:  AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:    č. p. 71, 675 54 Dalešice 

Datum zápisu:  21. prosince 2000 

Identifikační číslo:  262 36 800 

Základní kapitál:  52 670 000 Kč 

 

                                                 
122 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. Domovská stránka. Akciový pivovar Dalešice, a.s. [online]. 
[cit. 2016-10-02]. 
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P edm t podnikání: 

hostinská činnost; pivovarnictví a sladovnictví; výroba, obchod a služby  

neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona; prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin123. 

3.1.2 Organizační struktura 

 

Obrázek 2: Organizační struktura  

Upraveno dle 124 

Uvedená organizační struktura charakterizuje celý chod analyzovaného subjektu.  

Ke dni 30. 10. 2016 zam stnával pivovar 28 zam stnanc . Správce pivovaru odpovídá  

za b h všech útvar  ve společnosti. V kancelá i p sobí t i zam stnankyn , z toho dv  

účetní a jedna referentka. Útvar Pivovar, co se výroby týče, vede hlavní sládek, kterému 

                                                 
123 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Výpis z obchodního rejst íku. Ve ejný 
rejst ík a Sbírka listin [online]. [cit. 2016-10-02]. 
124 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. Organizační struktura. 
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pomáhají dva podsládci a čty i zam stnanci stáčením a rozvozem piva k zákazník m. 

Restaurace se člení na kuchyni, kde p sobí šéfkucha , dva pomocní kucha i a pomocný 

personál tvo en t emi zam stnanci a na restauraci jako takovou, ve které probíhá 

obsluha zákazník  zastávají čty i servírky / číšníci. O kategorii hotel dbají p edevším t i 

zam stnankyn , z toho dv  obstarávají úklid pokoj  a jedna zajišťuje obsazenost hotelu 

z hlediska firemních akcí, svateb apod. Co se týče rezervací ubytování, prolíná se tato 

činnost i do recepce, kterou obstarávají další dv  zam stnankyn , které mimo jiné 

provádí ubytování host  a pečují o chod recepce i prohlídek muzea a pivovaru.  

O údržbu celého areálu se po technické stránce starají další dva zam stnanci. 

Hlavním útvarem, který generuje zisk, je pivovar. Ten je nezávislý na ostatních úsecích, 

protože dodává pivo k externím odb ratel m. Pouze malá část piva putuje místní 

restauraci, která je p ímo v areálu pivovaru. Úseky, které spolu kooperují, jsou 

p edevším restaurace, hotel a recepce. Jsou-li naplánované svatby, školení, firemní 

akce, je nutné mít správn  naplánovanou kapacitu jak pro restauraci, tak pro ubytování. 

Ostatní útvary jako kancelá  a údržba nejsou na ostatních úsecích závislé. 

3.2 Současný stav užitkových voz  

Všechny uvedené vozy se Dalešický pivovar rozhodl financovat formou úv ru. 

V současné dob  využívá dva níže uvedené vozy, avšak v brzké dob  dojde k vy azení 

vozu Peugeot Boxer. Úv r vozu Peugeot Boxer je splacen a v z je pln  ve vlastnictví 

Dalešického pivovaru. Úv r u vozu Iveco EuroCargo probíhá dál dle splátkového 

kalendá e. V z Iveco EuroCargo je financován úv rem od společnosti UniCredit 

Leasing CZ, a.s. Níže jsou uvedeny technické parametry obou voz . 

Peugeot Boxer – sk íňový nákladní automobil 

Palivo      nafta 

Výkon      96 kW 

Zdvihový objem    2 198 cm3 

Nejvyšší technicky p ípustná hmotnost 3 500 kg 

Pr m rná spot eba uvád ná výrobcem 8,97 l / 100 km 

Rok po ízení     2012 
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Zp sob odpisování    zrychlený 

Iveco EuroCargo ML 120EL22/P – valníkový nákladní automobil 

Palivo      nafta 

Výkon      162 kW 

Zdvihový objem    6 728 cm3 

Objem cisterny    25,8 m3 

Nejv tší technicky p ípustná hmotnost 11 990 kg 

Pr m rná spot eba uvád ná výrobcem neuvedena 

Rok po ízení     2015 

Zp sob odpisování    zrychlený 

3.3 Charakteristika plánovaného p edm tu po ízení 

D vodem po ízení nového vozu je neustále se zvyšující výroba a nar stající počet 

hospod, které je nutné zásobovat. K tomu ale již menší v z Boxer s velkým Ivecem 

nestačí, neboť dojde k vy azení vozidla Peugeot Boxer. Z toho d vodu se společnost 

rozhodla p ikoupit nový užitkový v z značky Iveco. Jeho po ízení bude mít p ínos 

p edevším v sezón , kdy je nutné dob e naplánovat závozy jednotlivých hospod  

a nebude docházet k časovým prodlevám. 

Novým vozidlem je užitkový v z Iveco Daily 50C18Z s naftovým motorem  

a zdvihovým objemem 2 998 cm3. Cena vozu je 664 640 Kč bez DPH, DPH činí 

135 374 Kč. Jedná se o nové vozidlo vyrobené v roce 2017, které bude po izované od 

společnosti R MALEC s. r. o.  

3.4 Zhodnocení finanční situace společnosti 

Finanční analýza pomáhá zjistit, jaká je finanční situace společnosti a jak efektivn  

hospoda í se svým majetkem. Tato kapitola obsahuje výpočty zvolených ukazatel  

finanční analýzy za analyzované období 2012 – 2015.  

B hem analýzy účetních výkaz  bylo zjišt no, že společnost využila možnosti 

neodepisovat majetek v prvních dvou letech, jak ji umož uje legislativa a to dle § 26 

Zákona o dani z p íjmu. D vodem byl nízký výsledek hospoda ení, který by se tímto 
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ješt  více snížil.  Proto, aby nedocházelo ke zkreslení výsledk  finanční analýzy a aby 

byly výsledky porovnatelné, je počítáno s odpisy v prvních dvou letech, jako by 

provedeny byly. Hodnota odpis  byla stanovena pr m rem z let, kdy byl majetek 

odepisován a pro oba roky je totožná, a to v celkové výši 5 432 tis. Kč.  Tímto krokem 

došlo k upravení výsledku hospoda ení, který je používán pro vybrané finanční 

ukazatele. Jedná se p edevším o index IN05, ukazatele rentability a úrokového krytí.  

3.4.1 Index IN05 

Z výsledných hodnot ukazatele IN05 lze usuzovat, že v prvních dvou sledovaných 

letech se hodnota pohybuje v rozmezí, které s vysokou pravd podobností značí bankrot. 

Nicmén  v dalších letech dochází k nár stu hodnoty ukazatele IN05 a pohybuje se 

v rozmezí pro šedou zónu. Tuto skutečnost lze považovat za pozitivní, neboť vypovídá 

o zlepšující se situaci společnosti. Nejslabším článkem souhrnného ukazatele jsou 

ukazatele ziskovosti. Nicmén  v posledním sledovaném roce 2015 je hodnota ukazatele 

op t nižší, což je zap íčin no p edevším poklesem prvního pom rového ukazatele, který 

byl zp soben nár stem cizích zdroj  v roce 2015 oproti roku 2014. Ostatní sledované 

pom ry byly stabilní. 

Tabulka 2: Hodnoty indexu IN05 v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 125) 

Rok 
0,13· 
A/CZ 

0,04· 
EBIT/Ú 

3,97· 
EBIT/A 

0,21· 
V/A 

0,09· 
OA/KZ+KBÚ 

IN05 

2012 0,3357 -0,1962 -0,2339 0,08 0,0855 0,07 

2013 0,7775 -0,0570 -0,0619 0,1047 0,1078 0,87 

2014 1,1263 0,0428 0,0254 0,1127 0,2181 1,53 

2015 0,7476 0,0418 0,0220 0,1173 0,2244 1,15 

  

                                                 
125 Vlastní zpracování. 
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3.4.2 Rozdílové ukazatele 

Pomocí rozdílových ukazatel  lze analyzovat finanční situaci podniku z hlediska 

likvidity. P edstavují rozdíl mezi složkami aktiv a pasiv.  

Čistý pracovní kapitál ČPK 

Podmínku kladných hodnot čistého pracovního kapitálu společnost spl uje. Pouze 

v prvním sledovaném období byl záporný, tzn., že část dlouhodobého majetku byla 

krytá i krátkodobými zdroji, ale v dalších letech neustále roste, což lze hodnotit kladn .  

Tabulka 3: Čistý pracovní kapitál v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 126) 

 

Pozn.: údaje v tis. Kč 

Čisté pohotové prost edky ČPP 

Hodnoty čistých pohotových prost edk  se, na rozdíl od čistého pracovního kapitálu, 

nevyvíjí kladn . Ve všech sledovaných obdobích jsou hodnoty tohoto ukazatele 

záporné. Pohotové pen žní prost edky ve form  hotovosti a pen z na b žném účtu 

nestačí k pokrytí krátkodobých závazk . Společnost nedisponuje dostatečným 

množstvím pohotových pen žních prost edk . Z výsledných hodnot lze konstatovat,  

že ve sledovaných letech není obchodní závod schopen rychle a včas dostát svým 

splatným závazk m. Hodnota ukazatele ve sledovaném období velmi kolísá. Nejvyšší 

hodnoty dosahoval ukazatel v roce 2014, kdy se zvýšilo množství pen z v pokladn   

a došlo ke snížení krátkodobých závazk . Nejnižší hodnoty, která je zárove  hodnocena 

jako nejhorší, dosáhl ukazatel v prvním sledovaném roce 2012. D vodem byla 

p edevším vysoká hodnota krátkodobých závazk .  

  

                                                 
126 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 

Rok Ob žná 
aktiva 

Krátkodobé 
závazky 

ČPK 

2012 10 449 10 997 -548 

2013 8 212 6 858 1 354 

2014 11 648 4 807 6 841 

2015 13 903 5 575 8 328 
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Tabulka 4: Čisté pohotové prost edky v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 127) 

 

Pozn.: údaje v tis. Kč 

Čisté pen žn -pohledávkové prost edky ČPM 

Čistý pen žn -pohledávkový finanční fond je kompromisem mezi čistým pracovním 

kapitálem a čistými pohotovými prost edky. Výsledné hodnoty ukazatele mají 

v pr b hu období rostoucí tendenci, stejn  jako u ukazatele čistého pracovního kapitálu. 

Nejmén  p íznivé byly roky 2012 a 2013, kdy se ukazatel pohyboval v záporných 

hodnotách a nebylo tak možné pokrýt krátkodobé závazky pomocí ob žných aktiv, 

oprošt ných o jejich nejmén  likvidní složku, tedy zásoby. V následujících dvou 

sledovaných letech 2014 a 2015 jsou hodnoty ukazatele kladné, což je hodnoceno 

pozitivn . Obchodní závod byl tak schopen splnit své krátkodobé závazky. 

Tabulka 5: Čisté pen žn -pohledávkové prost edky v období 2012-2015 (Zpracováno dle 128) 

Rok ČPK Zásoby Nelikvidní 
pohledávky 

ČPM 

2012 -548 4 560 0 -5 108 

2013 1 354 4 660 0 -3 306 

2014 6 841 4 577 0 2 264 

2015 8 328 5 467 0 2 861 

Pozn.: údaje v tis. Kč 

                                                 
127 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
128 Tamtéž. 

Rok Pohotové finanční 
prost edky 

Okamžit  
splatné závazky 

ČPP 

2012 2 546 10 997 -8 451 

2013 652 6 858 -6 206 

2014 3 053 4 807 -1 754 

2015 1 963 5 575 -3 612 
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Pro lepší p ehlednost je uveden graf, který znázor uje všechny zmín né rozdílové 

ukazatele.  Z grafu vyplývá, že nejp ísn jší ukazatel čistých pohotových prost edk  se 

od ostatních dvou v posledním roce odlišuje. 

 

Graf 1: Rozdílové ukazatele v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 129) 

Z grafu je patrné, že dle nejp ísn ji hodnoceného ukazatele čistých pohotových 

prost edk  se situace nevyvíjí kladn . Ve všech sledovaných obdobích je záporný  

a společnost nedisponuje dostatečným množstvím pohotových pen žních prost edk  pro 

splacení všech okamžit  splatných závazk .  

3.4.3 Ukazatele aktivity 

Zvolenými ukazateli aktivity jsou obrat aktiv a obrat stálých aktiv, které jsou v této 

podkapitole zhodnoceny a poskytují společnosti informaci o tom, jakým zp sobem 

hospoda í se svými aktivy. 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv v pr b hu sledovaného období postupn  nar stá. I p esto však nedosahuje 

doporučené minimální hodnoty jedna. Dochází tedy k neefektivnímu využití aktiv. Toto 

konstatování potvrzuje i skutečnost, že oborové hodnoty jsou podstatn  vyšší, pohybují 

se v rozmezí 1,3 – 1,6130.  

                                                 
129 Vlastní zpracování. 
130 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2012 – 2015. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu [online]. [cit. 2016-12-29].  
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Tabulka 6: Obrat aktiv v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 131) 

Rok 
Tržby 

[tis. Kč] 
Aktiva 

[tis. Kč] 
Obrat aktiv 

2012 22 421 59 654 0,38 

2013 28 217 58 450 0,48 

2014 31 094 59 104 0,53 

2015 35 137 63 254 0,56 

Obrat stálých aktiv 

Z vypočtených hodnot lze sledovat, že obrat stálých aktiv dosahuje vyšších hodnot, než 

obrat aktiv a zárove  mají jeho hodnoty rostoucí tendenci, což je pozitivní. Oproti 

oborovému pr m ru jsou ale hodnoty velmi nízké. V oboru se obrat stálých aktiv 

pohybuje okolo hodnoty p t132.  

Tabulka 7: Obrat stálých aktiv v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 133) 

Rok 
Roční tržby 

[tis. Kč] 
Stálá aktiva 

[tis. Kč] 
Obrat stálých 

aktiv 

2012 22 421 49 198 0,46 

2013 28 217 50 231 0,56 

2014 31 094 47 437 0,66 

2015 35 137 48 054 0,73 

                                                 
131 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
132 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2012 – 2015. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu [online]. [cit. 2016-12-29]. 
133 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
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Graf 2: Ukazatele aktivity v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 134) 

Z grafu vyplývá, že hodnoty obratu stálých aktiv p evyšují hodnoty obratu aktiv, což je 

pozitivní. Navzdory tomu ani v jednom roce se ukazatele zdaleka nep ibližují oborovým 

hodnotám.  

3.4.4 Ukazatele rentability 

Pro finanční analýzu byly zvoleny vybrané ukazatele rentability, tedy rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, rentabilita celkového investovaného kapitálu  

a rentabilita aktiv, které informují o tom, jak je podnikání korporace efektivní. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Ve sledovaném období lze konstatovat, že je rentabilita vlastního kapitálu nulová. Od 

roku 2012 do roku 2014 dochází k mírnému nár stu. Bezriziková úroková míra 

dosahovala v roce 2012 hodnoty 2,31 %135. Ukazatel ROE dosahuje v tomto období 

hodnoty -0,12 %. V tomto p ípad  by si investor nevybral možnost investovat do 

podnikání. V roce 2013 ukazatel ROE společnosti dosahoval nízkých hodnot s ohledem 

na bezrizikovou úrokovou míru, jejíž hodnota byla 2,26 %136. V tomto roce nelze 

hodnotit rentabilitu velmi pozitivn  a kapitál vlastník  není dob e zhodnocen. V dalších 

                                                 
134 Vlastní zpracování. 
135 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2012. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. [cit. 2016-12-29]. 
136 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. [cit. 2016-12-29]. 
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sledovaných letech je i nadále vývoj negativní, rentabilita vlastního kapitálu nedosahuje 

ani hodnot bezrizikové úrokové míry a vložený kapitál vlastník  není zhodnocen. 

Tabulka 8: Rentabilita vlastního kapitálu v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 137) 

Rok 
Zisk po zdan ní 

[tis. Kč] 
Vlastní kapitál 

[tis. Kč] 
ROE 

[%] 

2012 -4 233 36 533 -0,12 

2013 -1 550 48 622 -0,03 

2014 25 52 266 0,05 

2015 -36 52 230 -0,07 

Rentabilita tržeb ROS 

Vývoj rentability tržeb je stejného charakteru jako u rentability vlastního kapitálu. Ve 

všech sledovaných obdobích je v podstat  nulová. Nelze íci, že by 1 Kč tržeb p inášela 

zisk. 

Ve srovnání s oborovými hodnotami je na tom společnost výrazn  h e, a to v každém 

analyzovaném roce. Oborové hodnoty se pohybují mezi t emi a čty mi procenty138. Tuto 

hranici společnost v žádném roce nep ekročila, ani se jí nep iblížila.  

Tabulka 9: Rentabilita tržeb v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 139) 

Rok 
Zisk po zdan ní 

[tis. Kč] 
Tržby 

[tis. Kč] 
ROS 

[%] 

2012 -4 233 22 421 -0,19 

2013 -1 550 28 217 -0,05 

2014 25 31 094 0,08 

2015 -36 35 137 -0,1 

 

  

                                                 
137 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
138 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2012 - 2015. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu [online]. [cit. 2016-12-29]. 
139 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu ROCE  

Vývoj rentability celkového investovaného kapitálu má stejný charakter, jako ostatní 

analyzované rentability. V porovnání s bezrizikovou úrokovou mírou lze konstatovat,  

že ani u tohoto ukazatele nedošlo k p iblížení se hodnotám bezrizikové úrokové míry. 

Tuto skutečnost nelze hodnotit pozitivn , hospoda ení společnosti nebylo v t chto 

obdobích efektivní. 

Tabulka 10: Rentabilita celkového investovaného kapitálu v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 

140) 

Rok 

VH p ed 
zdan ním 

[tis. Kč] 

Dlouhodobý cizí 
kapitál 
[tis. Kč] 

Vlastní kapitál 
[tis. Kč] 

ROCE 

[%] 

2012 -4 233 12 105 36 533 -0,09 

2013 -1 550 2 915 48 622 -0,03 

2014 25 2 015 52 266 0,05 

2015 15 5 424 52 230 0,03 

Rentabilita aktiv ROA 

Rentabilita aktiv kopíruje vývoj rentability vlastního kapitálu i rentability tržeb. Je to 

zap íčin no kolísajícím ziskem po zdan ní. Naproti tomu hodnota celkových aktiv si 

udržuje stávající charakter. Ve srovnání s oborovými hodnotami v potraviná ském 

pr myslu (oborov  se hodnoty pohybují v rozmezí 6,52 % – 8,7 %)141, jsou dosažené 

hodnoty korporace na velice nízkých úrovních. Vývoj nelze hodnotit pozitivn . 

  

                                                 
140 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
141 ODBOR 31400. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2012 - 2015. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu [online]. [cit. 2017-03-05]. 
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Tabulka 11: Rentabilita aktiv v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 142) 

Rok 
Zisk po zdan ní 

[tis. Kč] 
Celková aktiva 

[tis. Kč] 
ROA 

[%] 

2012 -4 233 59 654 -0,07 

2013 -1 550 58 450 -0,03 

2014 25 59 104 0,04 

2015 -36 63 254 -0,06 

Hodnoty analyzovaných rentabilit uvádí následující graf, ze kterého je patrné, jak 

ovliv oval vygenerovaný zisk rentabilitu společnosti. Výjimkou je vždy rok 2014, ve 

kterém byl dosažený zisk nejvyšší.  

 

Graf 3: Hodnoty jednotlivých rentabilit v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle143) 

  

                                                 
142 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
143 Vlastní zpracování. 

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

ROE ROS ROCE ROA

Hodnoty rentabilit v období 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015



49 
 

3.4.5 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity p ináší společnosti informaci o tom, jak je schopná dostát svým 

závazk m. 

Tabulka 12: Hodnoty likvidit v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 144) 

Rok B žná Pohotová Okamžitá 

2012 0,95 0,54 0,23 

2013 1,2 0,52 0,1 

2014 2,42 1,47 0,64 

2015 2,49 1,51 0,35 

V roce 2012 je hodnota b žné likvidity velmi nízká a lze konstatovat, že pokud  

by korporace prodala svá ob žná aktiva, nedokázala by pokrýt hodnotu krátkodobých 

pasiv a tato pasiva by musela hradit pomocí dlouhodobých zdroj . V roce 2013 došlo 

k nár stu, který je pozitivní, nicmén  stále nedosahuje doporučené hodnoty. V dalších 

letech nabývá vzr stové tendence a p edepsaných hodnot, což lze hodnotit kladn . 

Pohotová likvidita opomíjí složku zásob, coby nejmén  likvidní část ob žných aktiv  

a ve sledovaných letech nabývá r stové tendence, s výjimkou roku 2013, kdy mírn  

klesla. V roce 2014 a 2015 dosahuje doporučených hodnot. Lze tedy konstatovat, že 

byla v t chto letech společnost schopná uhradit své krátkodobé závazky. 

Okamžitá likvidita zohled uje pouze finanční majetek, jako nejvíce likvidní složku 

ob žných aktiv. V roce 2013 je tato hodnota velmi nízká, společnost v tomto období 

nedisponovala dostatkem finančních prost edk . Naopak v roce 2014 je nad 

doporučenou hranicí. Nadbytečné finanční prost edky mohla investovat a lépe 

zhodnotit. V roce 2012 a 2015 hodnota okamžité likvidity dosahuje doporučených 

hodnot, společnost tedy byla schopna dostát svým závazk m pomocí finančního 

majetku. 

Hodnoty jednotlivých likvidit graficky znázor uje uvedený graf. B žná likvidita 

dosahuje rostoucích hodnot a v roce 2014 a 2015 dosahuje dokonce p edepsaných 

hodnot. Pohotová likvidita znázor uje kolísavou tendenci, nicmén  i u ní dochází 
                                                 
144 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
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v posledních dvou letech k nár stu a její hodnoty jsou rovny doporučovaným. Výjimku 

tvo í likvidita okamžitá, jejíž vývoj je nepravidelný a kolísavý. Doporučovaných hodnot 

dosáhla v roce 2012 a 2015.  

 

Graf 4: Hodnoty jednotlivých likvidit v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 145) 

3.4.6 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti p ináší informaci o úv rovém zatížení společnosti. Analýza 

ukazatel  zadluženosti zohled uje celkovou zadluženost, koeficient samofinancování  

a úrokové krytí. 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost by se m la pohybovat od 30 do 60 %146. Společnost tento faktor 

spl ovala pouze v roce 2012. V dalších letech je její zadluženost na velmi nízké úrovni, 

ačkoli v posledním analyzovaném roce narostla. Lze konstatovat, že se nespoléhá  

na financování cizím kapitálem. S ohledem na hodnoty dosahované v oboru, se celková 

zadluženost analyzované korporace pohybuje hluboko pod oborovými. 

  

                                                 
145 Vlastní zpracování. 
146 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s p íklady, s. 85.   
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Tabulka 13: Celková zadluženost v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 147) 

Rok 
Cizí zdroje 

[tis. Kč] 
Celková aktiva 

[tis. Kč] 
Celková zadluženost 

[%] 

2012 23 102 59 654 38,73 

2013 9 773 58 450 16,72 

2014 6 822 59 104 11,54 

2015 10 999 63 254 17,39 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování tvo í dopln k k celkové zadluženosti. Lze vid t,  

že se společnost spoléhá na financování pomocí vlastních prost edk , což není vždy 

výhodné. Pokud by využila více cizích zdroj , mohla by více využít své podnikatelské 

aktivity a zhodnotit své finanční prost edky. Op t je vývoj samofinancování ve srovnání 

s oborem opačný, o čemž sv dčí již vývoj celkové zadluženosti. 

Tabulka 14: Koeficient samofinancování v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 148) 

Rok 
Vlastní kapitál 

[tis. Kč] 
Celková aktiva 

[tis. Kč] 

Koeficient 

samofinancování 
[%] 

2012 36 533 59 654 61,24 

2013 48 622 58 450 83,19 

2014 52 266 59 104 88,43 

2015 52 230 63 254 82,57 

Hodnoty t chto ukazatel  jsou graficky znázorn ny na následujícím grafu, ze kterého 

jasn  vyplývá, že se společnost orientuje na financování pomocí vlastních prost edk   

a jen v malé mí e využívá financování cizími zdroji.  

                                                 
147 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
148 Tamtéž. 
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Graf 5: Ukazatele zadluženosti v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 149) 

Úrokové krytí 

V prvních dvou sledovaných obdobích je situace negativní. Výsledek hospoda ení ve 

své výši nepokryl ani hodnotu nákladových úrok . V roce 2014 a 2015 nelze situaci 

hodnotit pozitivn , protože vygenerovaný zisk tém  v celé své výši pokrýval pouze 

nákladové úroky a společnost jej tak nemohla využít ke své podnikatelské činnosti. 

Ačkoli se hodnota nákladových úrok  ve sledovaných letech snížila, situaci 

zap íči oval nízký výsledek hospoda ení.  

Tabulka 15 : Úrokové krytí v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 150) 

Rok 

Zisk p ed zdan ním a 
úroky 

[tis. Kč] 

Nákladové úroky 

[tis. Kč] 
Úrokové krytí 

2012 -3 516 717 -4,9 

2013 -911 639 -1,43 

2014 378 353 1,07 

2015 350 335 1,04 

                                                 
149 Vlastní zpracování. 
150 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
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3.4.7 Kapitalizace 

Z výsledných hodnot kapitalizace lze posoudit, jak společnost hospoda í se svým 

kapitálem. Má-li kapitálu moc, nebo málo. Dle hodnot ukazatele lze konstatovat,  

že s výjimkou roku 2012, je společnost p ekapitalizovaná. Tedy, že má více kapitálu, 

než pot ebuje a volí spíše konzervativní strategii financování. Hodnota ukazatele je 

v t chto letech vyšší než jedna. 

Tabulka 16: Kapitalizace v období 2012 – 2015 (Zpracováno dle 151) 

Rok 
Vlastní kapitál 

[tis. Kč] 

Dlouhodobý cizí 
kapitál 
[tis. Kč] 

Dlouhodobý 
majetek 

[tis. Kč] 
Kapitalizace 

2012 36 533 12 105 49 198 0,99 

2013 48 622 2 915 50 231 1,03 

2014 52 266 2 015 47 437 1,14 

2015 52 230 5 424 48 054 1,2 

3.4.8 Zhodnocení finanční analýzy 

V souhrnném m ítku nelze finanční situaci korporace hodnotit jako pozitivní. V tšina 

analyzovaných ukazatel  je pod oborovými hodnotami. Hlavním d vodem je velmi 

nízký výsledek hospoda ení ve všech sledovaných letech. Z ukazatel  kapitalizace lze 

zpozorovat, že je společnost p ekapitalizovaná, obrací se tedy ke konzervativn jší 

strategii financování, o čemž sv dčí i vývoj ukazatel  zadluženosti, kde volí 

financování vlastními zdroji.  

Velmi pozitivn  se jeví vývoj likvidit. B žná, pohotová i okamžitá likvidita dosahují 

v posledních letech doporučených hodnot a lze konstatovat, že je společnost schopna 

dostát svým závazk m.  

Co se týče ukazatel  aktivity, v pr b hu období sice dochází k mírnému nár stu,  

ve srovnání s oborem jsou tyto hodnoty p íliš nízké. Společnost nakládá se svými aktivy 

neefektivn . 

                                                 
151 AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, A.S. Účetní závěrky 2012 – 2015. 
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Rozdílové ukazatele nejsou v komplexním m ítku hodnoceny pozitivn . Jejich hodnoty 

jsou ve v tšin  p ípad  záporné, což sv dčí o situaci, že obchodní závod není vždy 

schopen dostát rychle a včas svým splatným závazk m. 

Index IN05 značí o situaci, kdy nedochází ke tvorb  hodnoty. Společnost se pohybuje 

v prvních dvou letech v oblasti bankrotu, ale v dalších v mezích šedé zóny. 

Z výsledných hodnot prozatím nelze usuzovat, jakým sm rem se bude vývoj pohybovat. 

3.5 Financování pomocí vlastních pen žních prost edk  

Pokud by společnost financovala majetek z vlastních prost edk , nedošlo by ke vzniku 

dodatečných náklad , které by byly spojeny s po ízením vozu. Zakoupením vozu  

se pivovar stane vlastníkem. Vozidlo by za adil do majetku a dle Zákona o daních 

z p íjm  by jej začal odepisovat. Tyto odpisy by pro n j znamenaly da ov  uznatelný 

náklad. Da ov  uznatelný náklad by ale nep edstavovaly výdaje spojené s tímto 

po ízením. P i této variant  financování se nijak nezvýší zadluženost obchodního 

závodu.  

Je d ležité upozornit, že ve všech variantách financování je upušt no od kalkulace 

technické kontroly, m ení emisí a silniční dan . Jejich hodnota by ovlivnila všechny 

varianty financování stejnou m rou, tedy nem la by vliv na rozhodování  

o nejvýhodn jší variant . Každá technická stanice má individuální ceník. Lze tedy 

p edpokládat, že by společnost m la uvažovat nákladu pohybujícím se okolo 2 500 Kč, 

který zahrnuje prohlídku vozidla p ed registrací, technickou kontrolu a m ení emisí. 

Silniční da  se ídí zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který v § 6 uvádí sazby 

dan . Pro vozidlo Iveco Daily, které disponuje jednou nápravou do 3,5 t, činí roční 

sazba 3 900 Kč. Tuto sazbu je možné snížit o 48 % po dobu 36 m síc  od data, kdy 

bylo vozidlo poprvé registrováno, tzn., že výše dan  činí 2 028 Kč152. 

Do hodnoty celkových náklad  vstupují odpisy, které by za p t let odepisování činily 

644 640 Kč a placené pojistné za užitkový v z, které ročn  činí 14 515 Kč. Tedy 

hodnota pojistného za p t let činí 72 575 Kč. Toto pojišt ní bylo sjednáno u Allianz 

pojišťovny, a.s. a je vycházeno z hodnoty, která byla stanovena pro stejný v z Iveco 

                                                 
152 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, § 6. 
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Daily, který společnost vlastnila a je již vy azen. Celkové výdaje zahrnují cenu vozu  

vč. DPH, tedy 780 014 Kč a hrazené pojistné 72 575 Kč. 

Tabulka 17: Financování pomocí vlastních pen žních prost edk  (Zdroj: 153) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

100 % 

780 014 Kč 

Pojistné  72 575 Kč 

Celkové náklady 717 215 Kč 

Celkové výdaje 852 589 Kč 

Ačkoli likvidita společnosti p edevším v roce 2014 a 2015 dosahuje doporučených 

hodnot a poslední známé výsledky z roku 2015 ukazují, že má korporace peníze 

v pokladn  a bankách ve výši tém  dvou milion  Kč, společnost neplánuje po izovat 

užitkový v z Iveco Daily pouze prost ednictvím vlastních pen žních prost edk .  

Má zájem provést analýzu dostupných úv rových a leasingových nabídek, na kterých 

by se vlastními prost edky podílela ze 40 %. Toto p ání společnosti je respektováno, 

proto v následující části práce je na plánovanou investici nahlíženo pouze z pohledu 

financování úv rem a finančním leasingem.  

Nepodílet se na financování majetku vlastními prost edky ze 100 % potvrzují  

i skutečnosti zjišt né provedenou finanční analýzou. Rentabilita společnosti, zejména 

aktiv, již nyní dosahuje velice podpr m rných hodnot ve srovnání s oborem. 

Financování pomocí vlastních pen žních prost edk  nepodporují ani ukazatele aktivity 

a kolísá i souhrnný ukazatel IN05. Ani tyto ukazatele nejsou již v tuto chvíli pozitivn  

hodnoceny. V p ípad  financování pouze z vlastních pen žních prost edk  by došlo ke 

snížení likvidity a narostl by ukazatel p ekapitalizace. Dále by se prohloubily  

i rozdílové ukazatele, což by mohlo mít negativní vliv na platební schopnost podniku.  

Je racionální, že se společnost nerozhodla pro tuto variantu financování. 

                                                 
153 Vlastní zpracování. 
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3.6 Úv rové financování 

Pro financování formou úv ru byly vybrány instituce ČSOB Leasing, a.s., UniCredit 

Leasing CZ, a.s., UNILEASING, a.s. a ESSOX, s.r.o. Společnost si p ála, aby doba 

financování úv rem činila t i roky a podíl vlastních prost edk  na financování byl určen 

ve výši 40 % z po izovací ceny. 

Všechny vybrané instituce jsou evidovány v Seznamu m nových finančních institucí 

v České republice, nebo jsou členy České leasingové a finanční asociace, což dokládá 

jejich d v ryhodnost. Na výb r institucí, které byly použity pro tuto práci, m lo vliv  

i poskytnutí pot ebných informací ke zpracování této práce ze strany t chto institucí. 

Jelikož se jedná o úv rové financování, stane se společnost vlastníkem a začne v z 

odepisovat. V takovém p ípad  se do náklad  promítnou odpisy v celkové výši  

644 640 Kč za p t let odepisování. V p ípad  odpis  je uvažováno zjednodušen , tedy 

bez dalších náklad  spojených s po ízením. Dalšími náklady, které tímto financováním 

vzniknou, jsou úroky z jednotlivých úv r  plynoucí a pojistné. V p ípad  pojistného 

není vždy s jeho hodnotou v p edb žných kalkulacích operováno. Pouze společnost 

UniCredit Leasing CZ, a.s. a ESSOX, s.r.o. vykalkulovaly ve svých nabídkách pojistné. 

Aby mohly být nabídky srovnatelné, je u nabídky ČSOB Leasing, a.s. a UNILEASING, 

a.s. operováno s pojistným v hodnot  1 725 Kč, které bylo p evzato z kalkulace 

UniCredit Leasing CZ, a.s. U nabídky ESSOX, s.r.o. je uvedena její kalkulace 

pojistného 1 830 Kč.  

V celkových výdajích je promítnuta hodnota vlastních prost edk , kterými se společnost 

bude podílet na financování, DPH z hodnoty majetku a hodnota celkových splátek 

k úhrad  vč. pojistného. Do náklad  vstoupí úrok, odpisy a pojistné. 

ČSOB Leasing, a.s. 

ČSOB Leasing, a.s. pat í do skupiny ČSOB a KBC Group. Zabývá se poskytováním 

finančních i operativních leasing  a úv r . Do obchodního rejst íku byla zapsána v roce 

1995. ČSOB Leasing disponuje certifikátem jakosti ISO 9001:2008154. Je členem České 

leasingové a finanční asociace. 

                                                 
154 ČSOB LEASING, A.S. Profil společnosti ČSOB Leasing, a.s. [online]. [cit. 2017-01-17].  
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V této kalkulaci je hodnota náklad  složena z odpis  644 640 Kč, úroku 27 928 Kč  

a pojistného 62 100 Kč. Do výdaj  vstupuje podíl vlastních prost edk  na financování 

257 856 Kč, celková hodnota DPH 135 374 Kč, splátky v celkové výši 495 936 Kč  

a pojistné 62 100 Kč.  

Tabulka 18: Nabídka úv ru - ČSOB Leasing, a.s. (Zpracováno dle 155) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba financování 36 m síc  

M síční splátka 13 776 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  15 501 Kč 

Úroková sazba 3,8 % p. a. 

Celkové náklady 734 668 Kč 

Celkové výdaje 951 266 Kč 

UniCredit Leasing CZ, a.s. 

UniCredit CZ, a.s. Leasing spadá do bankovní skupiny UniCredit. Vznikla v roce 1991, 

ješt  pod názvem CAC LEASING. P sobí i mimo Českou republiku, jako nap . 

v N mecku, Itálii, Rakousku, na Slovensku atd. Společnost se zam uje p edevším na 

financování osobních, užitkových a nákladních automobil  a dalších stroj  a techniky 

z oblasti zem d lství i zdravotnictví156. UniCredit Leasing je veden v Seznamu 

m nových finančních institucí. 

U kalkulace od UniCredit Leasing vstupuje do náklad  hodnota odpis  644 640 Kč, 

úrok 28 684 Kč a pojistné 62 100 Kč. Ve výdajích je počítáno s podílem vlastních 

prost edk  257 856 Kč, celková hodnota DPH 135 374 Kč, hodnotou všech splátek 

496 692 Kč a pojistným 62 100 Kč.  
                                                 
155 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 9. 
156 UNICREDIT LEASING CZ, A.S. O nás. UniCredit Leasing CZ, a.s. [online]. [cit. 2017-01-17]. 
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Tabulka 19: Nabídka úv ru UniCredit Leasing CZ, a.s. (Zpracováno dle 157) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba financování 36 m síc  

M síční splátka 13 797 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  15 522 Kč 

Úroková sazba 3,9 % p. a. 

Celkové náklady 735 424 Kč 

Celkové výdaje 952 022 Kč 

UNILEASING, a.s. 

Společnost UNILEASING, a.s. p sobí na českém trhu již od roku 1991. Je členem 

leasingové a finanční asociace. Mezi nabízené služby pat í finanční i operativní leasing, 

úv rové financování, ale i další formy financování, jako nap . odkup pohledávek, 

splátkový prodej nebo zp tný leasing a další. Mezi hlavní p edm ty financování, na 

které se UNILEASING zam uje, pat í osobní a dodávkové automobily, autobusy  

a nákladní automobily, p epravní, zem d lská a lesnická technika a další stroje  

a technologie158. 

Nabídka UNILEASING kalkuluje s náklady ve form  odpis  644 640 Kč, úrokem 

27 532 Kč, pojistným 62 100 Kč. Do výdaj  vstupuje podíl vlastních prost edk   

257 856 Kč, DPH v celkové částce 135 374 Kč, hodnota splátek 495 540 Kč a pojistné 

62 100 Kč.  

  

                                                 
157 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 10. 
158 UNILEASING, A.S. Profil společnosti. UNILEASING, A.S. [online]. [cit. 2017-01-17]. 
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Tabulka 20: Nabídka úv ru - UNILEASING, a.s. (Zpracováno dle 159) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba financování 36 m síc  

M síční splátka  13 765 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  15 490 Kč 

Úroková sazba 3,75 % p. a. 

Celkové náklady 734 272 Kč 

Celkové výdaje 950 870 Kč 

ESSOX, s.r.o. 

ESSOX je členem finanční skupiny Komerční banky a také Société Générale. Členem je 

od roku 2004. ESSOX poskytuje financování spot ebního zboží a služeb, automobil , 

ale i technologií zem d lského a lesnického charakteru, výpočetní techniky apod.  

Je ochotna zprost edkovat r zná pojišt ní odpov dnosti, havarijní pojišt ní aj160.  

Je členem České leasingové a finanční asociace. 

Kalkulace ESSOX zohled uje náklady formou odpis  644 640 Kč, úroku 33 220 Kč  

a pojistného 65 880 Kč. Ve výdajích se promítne podíl vlastních prost edk   

257 856 Kč, DPH v celkové částce 135 374 Kč, hodnota splátek 501 228 Kč a pojistné 

65 880 Kč.  

  

                                                 
159 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 11. 
160 ESSOX, S.R.O. O nás. Essox, s.r.o. [online]. [cit. 2017-01-17]. 
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Tabulka 21: Nabídka úv ru - ESSOX, s.r.o. (Zpracováno dle 161) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  40 % 

312 006 Kč 

Doba financování 36 m síc  

M síční splátka  13 923 Kč 

Pojistné 1 830 Kč 

M síční splátka k úhrad  15 753 Kč 

Úroková sazba 4,51 % p. a. 

Celkové náklady 743 740 Kč 

Celkové výdaje 960 338 Kč 

3.7 Leasingové financování 

Pro financování formou leasingu byly vybrány instituce ČSOB Leasing, a.s., UniCredit 

Leasing CZ, a.s. a UNILEASING, a.s.  Tyto instituce byly ochotny poskytnout 

kalkulaci úv ru i leasingu. Jejich p edstavení je uvedeno v p edchozí části této práce. 

Poslední společností, která nabídla financování formou finančního leasingu je Erste 

Leasing, a.s. I u financování formou leasingu byly jednotlivé instituce vybrány dle 

stejných kritérií jako u financování formou úv ru.  

Na rozdíl od úv ru, v p ípad  finančního leasingu je minimální doba financování rovna 

dob  odepisování po izovaného majetku. Po izovaný užitkový v z spadá do druhé 

odpisové skupiny, pro kterou je stanovena doba odepisování 60 m síc . Tato doba ale 

m že být zkrácena o 6 m síc , tedy na 54 m síc , a to u majetku, který je za azen  

do druhé až šesté odpisové skupiny, což umož uje zákon o daních z p íjm 162. Aby byly 

všechny nabídky finančního leasingu srovnatelné, byla nabídka kalkulace u všech 

institucí stanovena na 54 m síc , po kterých bude společnost hradit m síční splátky  

a po skončení doby leasingu si p edm t leasingu odkoupí za 1 210 Kč vč. DPH. 

                                                 
161 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 12. 
162 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , § 21d. 
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Srovnatelnost nabídek ovliv uje i skutečnost, že ne všechny společnosti kalkulovaly 

s pojišt ním. Pouze společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. byla schopna vyčíslit 

pojišt ní do nabídnuté kalkulace. Z toho d vodu je ve všech provedených výpočtech 

operováno s pojišt ním, které bylo z této kalkulace p evzaté a očekává se, že ostatní 

společnosti by v okamžiku závazné kalkulace poskytly pojišt ní velmi obdobné.  

Do hodnoty celkových výdaj  vstupuje hodnota m síčních splátek, pojistné, DPH, první 

zvýšená splátka vč. DPH a odkupní cena p edm tu leasingu vč. DPH. Do náklad  se  

u této varianty financování promítne pojistné, m síční splátky bez DPH a akontace bez 

DPH. 

ČSOB Leasing, a.s. 

Nabídka ČSOB Leasing kalkuluje s náklady ve form  m síčních splátek 420 984 Kč, 

akontací 257 856 Kč a pojistným 93 150 Kč. Výdaje zahrnují m síční splátky  

420 984 Kč, DPH z t chto splátek 88 407 Kč, pojistné 93 150 Kč, akontaci vč. DPH 

312 006 Kč a odkupní cenu vozu vč. DPH 1 210 Kč.  

Tabulka 22: Nabídka leasingu - ČSOB Leasing, a.s. (Zpracováno dle 163) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba splácení 54 m síc  

M síční splátka  9 433 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  11 158 Kč 

Úroková sazba 3,75 % p. a. 

Celkové náklady 771 990 Kč 

Celkové výdaje 915 756 Kč 

 

                                                 
163 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 13. 
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UniCredit Leasing CZ, a.s. 

V této variant  financování se v nákladech promítne hodnota m síčních splátek bez 

DPH 418 257 Kč, akontace bez DPH 257 856 Kč a pojistné 93 150 Kč. Ve výdajích je 

kalkulováno s m síčními splátkami 418 257 Kč, z nich plynoucí DPH 87 834 Kč, 

pojistným 93 150 Kč, akontací vč. DPH 312 006 Kč a odkupní cenou vč. DPH  

1 210 Kč.  

Tabulka 23: Nabídka leasingu - UniCredit Leasing CZ, a.s. (Zpracováno dle 164) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba splácení 54 m síc  

M síční splátka  9 372 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  11 097 Kč 

Úroková sazba 3,46 % p. a. 

Celkové náklady 769 263 Kč 

Celkové výdaje 912 457 Kč 

UNILEASING, a.s.  

Z kalkulace UNILEASING plynou náklady ve form  m síčních splátek bez DPH 

419 596 Kč, taktéž akontace 257 856 Kč a pojistného 93 150 Kč. Do výdaj  vstupuje 

hodnota m síčních splátek 419 596 Kč, z toho DPH 88 115 Kč, pojistné 93 150 Kč, 

akontace vč. DPH 312 006 Kč a odkupní cena vozu 1 210 Kč. 

  

                                                 
164 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 14. 
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Tabulka 24: Nabídka leasingu - UNILEASING, a.s. (Zpracováno dle 165) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba splácení 54 m síc  

M síční splátka  9 402 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  11 127 Kč 

Úroková sazba 3,61 % p. a. 

Celkové náklady 770 602 Kč 

Celkové výdaje 914 077 Kč 

Erste Leasing, a.s. 

Erste Leasing, a.s. nabízí financování leasingové i úv rové. Zam uje se p edevším na 

zem d lství, služby soukromého sektoru, stavební i strojírenské obory. Od roku 2011 je 

dce inou společností České spo itelny166.  Je členem České leasingové a finanční 

asociace. 

Nabídka Erste Leasing v nákladech zohled uje hodnotu splátek 419 071 Kč, akontaci 

257 856 Kč, v obou p ípadech bez DPH, dále pojistné 93 150 Kč. Do výdaj  vstupuje 

hodnota splátek 419 071 Kč, DPH z nich plynoucí 88 005 Kč, akontace vč. DPH 

312 006 Kč, pojistné 93 150 Kč a odkupní cena vozu 1 210 Kč vč. DPH.   

                                                 
165 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 15. 
166 ERSTE LEASING, A.S. Profil společnosti. Erste Leasing, a.s. [online]. [cit. 2017-01-17]. 
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Tabulka 25: Nabídka leasingu – Erste Leasing, a.s. (Zpracováno dle 167) 

Po izovací cena vč. DPH 780 014 Kč 

Podíl vlastních zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba splácení 54 m síc  

M síční splátka  9 390 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 

M síční splátka k úhrad  11 115 Kč 

Úroková sazba 3,55 % p. a. 

Celkové náklady 770 077 Kč 

Celkové výdaje 913 442 Kč 

3.8 Porovnání a vyhodnocení úv rových nabídek 

Veškeré nabídnuté kalkulace byly vypočteny dle požadavku analyzované společnosti,  

a to na 36 m síc . Všechny zahrnují požadavek účasti společnosti na financování ze  

40 % po izovací ceny. Všechny kalkulace byly sestaveny tak, aby korporace hradila 

fixní m síční platby. Je tedy z ejmé, že se výb r varianty financování bude odvíjet 

p edevším od výše celkových náklad  a celkových výdaj . 

  

                                                 
167 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 16. 
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Tabulka 26: Porovnání úv rových nabídek (Zdroj 168) 

Z tabulky vyplývá, že nejnižší celkové výdaje na úv r poskytuje UNILEASING, a.s.,  

a to ve výši 950 870 Kč. Tuto skutečnost potvrzují i ostatní sledované hodnoty. Nejnižší 

je i m síční splátka 13 765 Kč i celkové náklady 734 272 Kč. Druhou, tém  totožnou 

nabídku poskytuje ČSOB Leasing, a.s. Celkové výdaje na tento úv r p evyšují nabídku 

UNILEASING pouze o 396 Kč. V po adí t etí kalkulaci p edstavuje společnost 

UniCredit Leasing CZ, a.s. Nejvíce nákladnou nabídkou ve všech ohledech je kalkulace 

ESSOX, s.r.o., jejíž celkové náklady jsou ve výši 743 740 Kč a celkové výdaje ve výši 

960 338 Kč.  

Podklady pro uvedené porovnání vychází z kalkulací, jež tyto společnosti poskytly  

a jsou uvedeny v p íloze této práce č. 9 až 12.  

                                                 
168 Vlastní zpracování. 

 ČSOB 
Leasing 

UniCredit 

Leasing 

UNI 

LEASING 
ESSOX 

Po izovací 
cena vč. DPH 

780 014 Kč 

Podíl vlastních 
zdroj  

40 % 

312 006 Kč 

Doba 

financování 36 m síc  

M síční 
splátka  13 776 Kč 13 797 Kč 13 765 Kč 13 923 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 1 725 Kč 1 725 Kč 1 830 Kč 

M síční 
splátka k 
úhrad  

15 501 Kč 15 522 Kč 15 490 Kč 15 753 Kč 

Úroková sazba 3,8 % p. a. 3,9 % p. a. 3,75 % p. a. 4,51 % p. a. 

Celkové 
náklady 

734 668 Kč 735 424 Kč 734 272 Kč 743 740 Kč 

Celkové výdaje 951 266 Kč 952 022 Kč 950 870 Kč 960 338 Kč 
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3.9 Porovnání a vyhodnocení leasingových nabídek 

U všech nabídnutých leasingových kalkulací bylo využito splácení na 54 m síc . Tím 

dochází k prodloužení financování oproti úv ru o 18 m síc , ale i o snížení fixních 

m síčních plateb. Stejn  jako u financování formou úv ru i u leasingového financování 

je využita akontace ve výši 40 % z po izovací ceny vozu. Jelikož jsou nabídky v t chto 

kritériích porovnatelné, bude se korporace rozhodovat pomocí výše celkových náklad  

a celkových výdaj . 

 Tabulka 27: Porovnání leasingových nabídek (Zdroj 169) 

U této varianty financování se jeví jako nejvýhodn jší nabídka UniCredit Leasing CZ, 

a.s. Celkové výdaje vynaložené na tento leasing jsou ve výši 912 457 Kč a celkové 

náklady 769 263 Kč. Druhou variantou v po adí je nabídka Erste Leasing, a.s., která 

kalkulaci UniCredit p evyšuje v celkových výdajích o 985 Kč. Následuje nabídka 

UNILEASING, a.s. Nejvyšší výdaje na leasing v hodnot  915 756 Kč za požadovaných 

podmínek p edstavuje nabídka ČSOB Leasing, a.s. 

                                                 
169 Vlastní zpracování. 

 ČSOB 
Leasing 

UniCredit 

Leasing 

UNI 

LEASING 

Erste 

Leasing 

Po izovací 
cena vč. DPH 

780 014 Kč 

Akontace 
40 % 

312 006 Kč 

Doba splácení 54 m síc  

M síční 
splátka 
nájemného 

9 433 Kč 9 372 Kč 9 402 Kč 9 390 Kč 

Pojistné 1 725 Kč 1 725 Kč 1 725 Kč 1 725 Kč 

M síční 
splátka k 
úhrad  

11 158 Kč 11 097 Kč 11 127 Kč 11 115 Kč 

Úroková sazba 3,75 % p. a. 3,46 % p. a. 3,61 % p. a. 3,55 % p. a. 

Celkové 
náklady 

771 990 Kč 769 263 Kč 770 602 Kč 770 077 Kč 

Celkové výdaje 915 756 Kč 912 457 Kč 914 077 Kč 913 442 Kč 
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3.10 Daňové dopady úv rového a leasingového financování 

Zatímco u financování formou úv ru se, dle požadavk , které byly společností 

stanoveny, jeví jako nejvýhodn jší nabídka UNILEASING, a.s., u leasingu je to 

nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. S ohledem na celkové výdaje plynoucí z t ch dvou 

nabídek, je úsporn jší leasingové financování. U nabídky úv rového financování 

UNILEASING, a.s. jsou celkové výdaje ve výši 950 870 Kč, zatímco leasingové 

financování u společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. p ináší výdaje v celkové výši  

912 457 Kč.  

Dále je nutné zohlednit faktor vlastnictví. Pokud by společnost využila financování 

formou úv ru, stane se vlastníkem majetku a má možnost majetek odepisovat. 

V takovém p ípad  by provád né odpisy byly da ov  uznatelným nákladem.  

Pokud by se společnost rozhodla pro finanční leasing, nestane se vlastníkem majetku, 

tím bude leasingová společnost. Dalešický pivovar by za užívání tohoto vozu platil 

m síční splátky. Leasingová společnost by, jakožto vlastník majetku, mohla tento v z 

odepisovat. Nicmén  tyto m síční splátky by si mohl pivovar uplatnit jako da ov  

uznatelný náklad. Po skončení doby trvání leasingu by v z p ešel do jeho vlastnictví za 

cenu 1 000 Kč + DPH 21 %, avšak jednalo by se o tém  odepsaný majetek. 

Následující část práce obsahuje identifikaci da ových dopad , a to p edevším pohled na 

da ov  uznatelné náklady v jednotlivých formách financování užitkového vozu.  

3.10.1 Daňové dopady úv rového financování 

V p ípad , že by byla zvolena varianta financování úv rem od UNILEASING, a.s., bylo 

by možné za da ov  uznatelný náklad považovat odpisy, úroky z úv ru a pojistné. Pro 

výpočet odpis  se vychází z hodnoty majetku bez DPH, která byla pro v z Iveco Daily 

stanovena na 644 640 Kč 

P edpokladem pro da ové odpisy, které se ídí Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z p íjm , je okamžik za azení užitkového vozu do majetku v roce 2017. Tento v z 

spadá do druhé odpisové skupiny, což znamená, že doba odepisování tohoto majetku je 

stanovena na p t let. Zvolenou formou odepisování je zrychlený zp sob. Společnost 

nevyužívá pouze jeden zp sob odepisování, pro každý nový majetek se zp sob 

provád ní odpis  stanovuje samostatn .  
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Tabulka 28: Výpočet daňových odpis  zrychleným zp sobem (Zdroj 170) 

Rok 
Roční odpis 

Oprávky 
celkem 

Z statková 
hodnota 

2017 128 928 Kč 128 928 Kč 515 712 Kč 

2018 206 285 Kč 335 213 Kč 309 427 Kč 

2019 154 714 Kč 489 926 Kč 154 714 Kč 

2020 103 142 Kč 593 069 Kč 51 571 Kč 

2021 51 571 Kč 644 640 Kč 0 Kč 

Další možnost da ové uznatelnosti p edstavují úroky z úv ru a pojistné. D ležitým 

p edpokladem pro uznatelnost úrok  je jejich skutečné zaplacení. Pro výpočet da ov  

uznatelných náklad  z titulu úrok  a pojistného je vycházeno z varianty financování 

úv rem, která byla vybrána jako nejmén  nákladná, což p edstavuje nabídka kalkulace 

UNILEASING, a.s. Počátek splácení úv ru byl p edb žn  stanoven na červenec roku 

2017.  

Tabulka 29: Daňov  uznatelný náklad z titulu úrok  z úv ru a pojistného (Zdroj 171) 

Rok Počet m síc  
splácení 

Náklad z titulu 

úrok  

Náklad z titulu 

pojistného 

Celkové daňov  
uznatelné 
náklady 

2017 6 8 196 Kč 10 350 Kč 18 546 Kč 

2018 12 12 148 Kč 20 700 Kč 32 848 Kč 

2019 12 6 310 Kč 20 700 Kč 27 010 Kč 

2020 6 878 Kč 10 350 Kč 11 228 Kč 

 36 27 532 Kč 62 100 Kč 89 632 Kč 

  

                                                 
170 Vlastní zpracování. 
171 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 11. 
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3.10.2 Daňové dopady leasingového financování 

Jako da ov  uznatelný náklad, v p ípad  leasingového financování od společnosti 

UniCredit Leasing CZ, a.s., je hodnota leasingových splátek bez DPH. D vodem pro 

operování bez DPH je skutečnost, že společnost je plátcem DPH. Pozd ji dojde 

k navrácení DPH finančním ú adem. Pro společnost je ale d ležité, protože s ním musí 

kalkulovat jako s výdajem, který musí zaplatit. Da ov  uznatelným nákladem se rozumí 

i první mimo ádná splátka, tzv. akontace a pojistné. Pro výpočet da ov  uznatelných 

náklad  za jednotlivé roky trvání leasingu je vycházeno z kalkulace UniCredit Leasing 

CZ, a.s., která se jeví jako nejvýhodn jší. P edpokladem pro tento výpočet je počátek 

splácení leasingu, který by nastal v červenci roku 2017.  

Tabulka 30: Daňov  uznatelný náklad z titulu leasingových plateb (Zdroj 172) 

Rok Počet m síc  splácení Celková hodnota 
splátek bez DPH 

Daňov  uznatelný 
náklad 

2017 6 314 679 Kč 85 474 Kč 

2018 12 113 646 Kč 170 947 Kč 

2019 12 113 646 Kč 170 947 Kč 

2020 12 113 646 Kč 170 947 Kč 

2021 12 113 646 Kč 170 948 Kč 

 54 769 263 Kč 769 263 Kč 

3.11 Výb r nejvhodn jší varianty financování 

Aby bylo možné zjistit, jaká varianta financování se pro společnost jeví jako 

nejvýhodn jší, je nutná komparace obou variant financování, které se zdály být nejlepší. 

Pro komparaci byla tedy použita kalkulace financování úv rem od společnosti 

UNILEASING, a.s. a kalkulace financování leasingem od společnosti UniCredit 

Leasing CZ, a.s., k jejichž zjišt ní dopomohla analýza v p edchozích kapitolách této 

práce a jejichž náklady a výdaje byly ve srovnání s ostatními nabídkami nejnižší. 

                                                 
172 Vlastní zpracování dle p ílohy č. 14. 
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Ke komparaci byla použita metoda čisté výhody leasingu, která je blíže specifikována 

v teoretické části této práce.  

Kapitálový výdaj p edstavuje cenu vozu bez DPH, která činí 644 640 Kč. M síční 

leasingová splátka bez DPH je ve výši 7 745,5 Kč, da ová sazba 19 %. Odpisy jsou pro 

lepší p ehlednost znázorn ny v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 31: Hodnota odpis  v jednotlivých letech (Zdroj: 173) 

Rok Výše odpisu 

2017 128 928 Kč 

2018 206 285 Kč 

2019 154 714 Kč 

2020 103 142 Kč 

2021 51 571 Kč 

Úroková sazba konkrétního úv ru od UNILEASING, a.s. je ve výši 3,75 %. Hodnoty 

v jednotlivých letech jsou znázorn ny pomocí následujícího vztahu: 

644 640 – (305 329 + 97 575 + 85 742 + 74 521 + 63 887) = 17 586 Kč 

Hodnota ukazatele čisté výhody leasingu se pohybuje po výpočtu v kladných 

hodnotách, což znamená, že v tomto p ípad  se pro společnost jeví jako výhodn jší 

využít financování leasingem. 

Z d vodu, že se jedná o varianty, jejichž doba financování není stejná, je nutné tuto 

skutečnost zohlednit pomocí ekvivalentu roční anuity. V prvním kroku se zjistí 

současná hodnota výdaj  na leasing a současná hodnota výdaj  na úv r. Tyto hodnoty 

se následn  násobí umo ovatelem, který zohled uje úrokovou sazbu úv ru, tedy  

3,75 % a odlišnou dobu financování. A proto, že nižší hodnoty bylo dosaženo  

u leasingu, znamená to, že je úsporn jší a potvrzuje skutečnost dosaženou pomocí čisté 

výhody leasingu.  

  

                                                 
173 Vlastní zpracování. 



71 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

V analytické části této práce bylo zjišt no, že nejvýhodn jší variantou financování 

užitkového vozu Iveco Daily je forma leasingu nabídnutá společností UniCredit Leasing 

CZ, a.s. V tomto p ípad  nebude v z majetkem korporace, ale bude po celou dobu 

splácení ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej pak odprodá za p edem 

sjednanou cenu 1 000 Kč + 21 % DPH. Korporace si v tomto p ípad  nemá možnost 

zahrnout v z do svého majetku a uplatnit si odpisy. Odpisy bude provád t leasingová 

společnost a majetek, který poté p edá do užívání nájemci, bude již tém  odepsaný. 

V technickém pr kazu bude jako provozovatel uvedena leasingová společnost, tedy 

UniCredit Leasing CZ, a.s. a po skončení doby užívání, kdy v z p ejde do majetku 

obchodního závodu, dojde k p epsání provozovatele na AKCIOVÝ PIVOVAR 

DALEŠICE, a.s. 

Jakmile dojde k p evedení majetku do užívání společnosti, za adí v z do drobného 

majetku. Hodnota takto nabytého majetku bude činit 1 000 Kč, jak bylo p edem 

stanoveno, tedy nep ekročí hranici 40 000 Kč.  

Další podstatnou skutečností je, že vznik náklad  z leasingového financování 

plynoucích, nelze p erušit a navázat v dalším roce, jak je tomu u nap íklad u odpis . 

Společnost tedy musí kalkulovat s náklady, které budou každým rokem účtovány. 

Tato forma financování bude mít dopady na rozvahu i výkaz zisku a ztráty. Protože 

nejsou k tomuto okamžiku známy výsledky za rok 2016, bude vycházeno z rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015. Níže bude identifikován vliv finančního leasingu 

na rozvahu a výkaz zisku a ztráty za první rok užívání užitkového vozu.  

4.1 Vliv finančního leasingu na rozvahu 

V prvním roce užívání dojde k p edpisu první zvýšené splátky, tzv. akontace, jejíž výše 

bez DPH 257 856 Kč se promítne na účtu 381 – Náklady p íštích období. Tato zvýšená 

splátka pak bude na konci jednotlivých účetní období pom rn  vstupovat do náklad .  

Na konci roku 2017 dojde k rozpušt ní do náklad  ve výši 28 651 Kč. Z statek účtu 

381 – Náklady p íštích období na konci roku 2017 bude, pouze z této transakce, 

229 205 Kč. 
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V roce 2017 dále prob hne úhrada první zvýšené splátky, šesti m síčních splátek a s tím 

souvisejícím pojistným, protože se p edpokládá, že k užívání vozu dojde v červenci 

2017. Tyto operace budou mít vliv na pen žní prost edky, které se tímto sníží  

o 378 592 Kč.  

Rozvahu dále ovlivní DPH na účtu 343 – Da  z p idané hodnoty. Jelikož je obchodní 

závod plátcem DPH, je nutné jej u jednotlivých splátek rozlišovat. DPH plynoucí pouze 

z t chto operací činí 63 910 Kč a bude zobrazeno v rozvaze na stran  aktiv jako da ová 

pohledávka. V pr b hu roku bude ovliv ován i účet 321 – Závazky z obchodních 

vztah , na kterém dojde k p edpis m jednotlivých splátek, DPH, pojistného, ale  

s každou úhradou dojde k jeho snížení. Na konci roku tedy nebudou mít tyto operace 

vliv na rozvahu v podob  tohoto účtu.  

Tabulky níže znázor ují, jak se zm ní aktiva a pasiva společnosti b hem prvního roku 

financování leasingem. Je vycházeno z rozvahy roku 2015 a jsou zohledn ny jen 

operace související s leasingem. Jsou znázorn ny pouze ty položky, kterých se tato 

forma financování dotkne. Pro p ehlednost je položka krátkodobého finančního majetku 

uvedena jako souhrnná, tedy není zde rozlišena na peníze a účty v bankách. 

Tabulka 32: Vliv finančního leasingu na aktiva (Zdroj: 174) 

  P vodní hodnoty 

[Kč] 
Zm na 

[Kč] 
Nové hodnoty 

[Kč] 

 AKTIVA CELKEM 63 254 000 -85 477 63 168 523 

C.  Ob žná aktiva 13 903 000 -314 682 13 588 318 

C.III. Krátkodobé 
pohledávky 

6 472 000 63 910 6 535 910 

C.III.

1.  

Pohledávky 
z obchodních vztah  

5 089 000 63 910 5 152 910 

6.  Stát – da ové 
pohledávky 

129 000 63 910 192 910 

C.IV.  Krátkodobý finanční 
majetek 

1 963 000 -378 592 1 584 408 

D.I.  Časové rozlišení 1 297 000 229 205 1 526 205 

D.I.1.  Náklady p íštích 
období 1 297 000 229 205 1 526 205 

                                                 
174 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 33: Vliv finančního leasingu na pasiva (Zdroj: 175) 

  P vodní hodnoty 

[Kč] 
Zm na 

[Kč] 
Nové hodnoty 

[Kč] 

 PASIVA CELKEM 63 254 000 -85 477 63 168 523 

A. Vlastní kapitál 52 230 000 -85 477 52 144 523 

A.V. VH b žného 
účetního období -36 000 -85 477 -121 477 

B. Cizí zdroje 10 999 000 0 10 999 000 

B.III. Krátkodobé 
závazky 

5 575 000 0 5 575 000 

B.III.1. Závazky 
z obchodních vztah  

4 386 000 0 4 386 000 

Z tabulek je patrné, že aktiva i pasiva jsou vyrovnaná. Pokud by b hem roku nedošlo 

k jiným operacím, snížily by se o 85 477 Kč. 

4.2 Vliv finančního leasingu na výkaz zisku a ztráty 

Český účetní standard č. 019 íká, že není t eba časov  rozlišovat platby, pokud jsou 

hrazeny pravideln . V takovém p ípad  se jednotlivé m síční splátky promítnou rovnou 

do náklad  na účet 518 – Služby. Jedná se o šest m síčních splátek po 7 746 Kč bez 

DPH, tedy celkem 46 476 Kč. Na stejný účet se pak promítne i časové rozlišení první 

zvýšené splátky na konci účetního období. Za rok 2017 v celkové částce 28 651 Kč. 

Celkov  se tedy náklady na účtu 518 – Služby zvýší o 75 127 Kč. Pojistné za rok 2017 

ovlivní účet 548 – Ostatní provozní náklady v hodnot  10 350 Kč. Výsledek 

hospoda ení pouze z této operace se sníží o 85 477 Kč.  

Stejn  jako u rozvahy, vychází se z dostupného výkazu zisku a ztráty z roku 2015. 

Tabulka níže op t znázor uje pouze ty položky výkazu zisku a ztráty, na které bude mít 

financování leasingem vliv. Ostatní položky se p edpokládají nem nné. Ačkoli by bylo 

možné p edpokládat, že po izovaný v z p inese i výnosy, není s nimi kalkulováno. V z 

bude používán pro rozvoz piva k odb ratel m. Tato služba je poskytována jako služba 

navíc, která nebývá kalkulována. Z toho d vodu nelze výnosy p edem vyčíslit. 

  

                                                 
175 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 34: Vliv finančního leasingu na výkaz zisku a ztráty (Zdroj: 176) 

  P vodní hodnoty 

[Kč] 
Zm na 

[Kč] 
Nové hodnoty 

[Kč] 

B. Výkonová spot eba 19 666 000 75 127 19 741 127 

B.2. Služby 4 606 000 75 127 4 681 127 

+ P idaná hodnota 15 983 000 -75 127 15 907 873 

H. Ostatní provozní 
náklady 

647 000 10 350 657 350 

* Provozní výsledek 
hospoda ení 357 000 -85 477 271 523 

** Výsledek 
hospoda ení za 
b žnou činnost 

-36 000 -85 477 -121 477 

Z tabulky vyplývá, že dojde ke snížení výsledku hospoda ení na hodnotu - 121 477 Kč,  

a to pouze formou zvýšení náklad . 

4.3 Vliv finančního leasingu na ukazatele finanční analýzy 

Financování formou leasingu ovlivní i finanční ukazatele. V tabulkách níže jsou 

vyčísleny p vodní i výsledné hodnoty, které tato varianta p ináší. Stejn  jako u výkazu 

zisku a ztráty se nep edpokládají výnosy, které by provozování vozu mohlo p inést. 

Op t je vycházeno z údaj  dostupných z roku 2015. 

Z indexu IN05 vyplývá, že tato forma financování ovliv uje p edevším ukazatele 

ziskovosti, a to z toho d vodu, že zohled ují výsledek hospoda ení, který poklesl.  

U ostatních rozvahových i výsledkových hodnot nedošlo k v tším výkyv m. Výsledná 

hodnota ukazatele IN05 se i nadále pohybuje v rozmezí šedé zóny, ani v tomto p ípad  

by nedošlo ke tvorb  hodnoty. 
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Tabulka 35: Vliv finančního leasingu na index IN05 (Zdroj: 177) 

  P vodní hodnoty Nové hodnoty 

IN05 

 1,15 1,07 

x1 0,75 0,75 

x2 0,04 -0,01 

x3 0,02 -0,01 

x4 0,12 0,12 

x5 0,22 0,22 

U všech rozdílových ukazatel  je patrný pokles. D vodem je snížení pen žních 

prost edk , které s sebou leasing p ináší. Pakliže by obchodní závod cht l dostát svým 

okamžit  splatným závazk m pouze pomocí pohotových pen žních prost edk , nebylo 

by to možné. Nicmén  ovlivn ní hodnot samotným leasingem je minimální. V p ípad  

financování úv rem či vlastními pen žními prost edky by bylo výrazn jší. 

Tabulka 36: Vliv finančního leasingu na rozdílové ukazatele (Zdroj: 178) 

  P vodní hodnoty Nové hodnoty 

Rozdílové 

ukazatele 

[tis. Kč] 

ČPK 8 328 8 013 

ČPP -3 612 -3 990 

ČPM 2 861 2 546 

Z ukazatel  aktivity je vyčíslen pouze obrat aktiv, protože leasingem nedojde 

k navýšení či snížení stálých aktiv, je od tohoto ukazatele upušt no. Jelikož nedojde 

k výraznému poklesu aktiv, z stává tento ukazatel tém  nem nný. 

  

                                                 
177 Vlastní zpracování 
178 Tamtéž. 
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Tabulka 37: Vliv finančního leasingu na ukazatele aktivity (Zdroj: 179) 

  P vodní hodnoty Nové hodnoty 

Ukazatele 

aktivity 
Obrat aktiv 0,56 0,556 

U všech ukazatel  rentability dojde ke snížení. Tato skutečnost byla p edvídatelná, 

neboť došlo ke snížení výsledku hospoda ení pouze z titulu náklad . Nejv tší pokles je 

zaznamenán u rentability tržeb a u rentability celkového investovaného kapitálu. 

Tabulka 38: Vliv finančního leasingu na ukazatele rentability (Zdroj: 180) 

  P vodní hodnoty Nové hodnoty 

Ukazatele 

rentability 

ROE -0,07 % -0,23 % 

ROS -0,1 % -0,35 % 

ROCE 0,03 % -0,21 % 

ROA -0,06 % -0,19 % 

U b žné, pohotové i okamžité likvidity je zaznamenán mírný pokles. B žná likvidita 

dosahuje hodnoty, která je hodnocena kladn  a odpovídá hodnotám, které byly 

vykázány v p edchozích letech 2014 a 2015. Tatáž situace nastává i u likvidity 

pohotové. Trend z roku 2014 a 2015 je obdobný. Zde je opomíjena složka zásob, coby 

nejmén  likvidní aktivum. V tomto p ípad  je společnost schopna dostát svým 

závazk m. Jelikož okamžitá likvidita zohled uje pouze finanční majetek, jako 

nejlikvidn jší složku aktiv, došlo k jejím poklesu. Nicmén  pohybuje se nad minimální 

hranicí, která je doporučována. 
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180 Tamtéž. 
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Tabulka 39: Vliv finančního leasingu na ukazatele likvidity (Zdroj: 181) 

  P vodní hodnoty Nové hodnoty 

Ukazatele 

likvidity 

B žná 2,49 2,44 

Pohotová 1,51 1,46 

Okamžitá 0,35 0,28 

Co se týče ukazatele kapitalizace, nebyl tímto leasingem nijak ovlivn n. Došlo pouze 

k nepatrnému poklesu vlastního kapitálu, i nadále je ukazatel vyšší než jedna, což 

sv dčí o tom, že je obchodní závod p ekapitalizovaný. 

Tabulka 40: Vliv finančního leasingu na ukazatel kapitalizace (Zdroj: 182) 

 P vodní hodnoty Nové hodnoty 

Kapitalizace 1,2 1,198 

  

                                                 
181 Vlastní zpracování. 
182 Tamtéž. 
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ZÁV R 

Cílem této diplomové práce bylo doporučit AKCIOVÉMU PIVOVARU DALEŠICE, 

a.s. nejvhodn jší variantu financování dlouhodobého majetku na základ  p edem 

stanovených požadavk . 

V teoretické části diplomové práce je uvedena legislativa upravující dlouhodobý 

majetek a charakteristika samotného dlouhodobého majetku, která kategorizuje majetek  

na hmotný, nehmotný a finanční. St žejní část teoretických východisek tvo í 

identifikace zp sob  financování dlouhodobého majetku formou vlastních pen žních 

prost edk , úv ru a leasingu. Záv r kapitoly tvo í vybrané ukazatele finanční analýzy 

sloužící k interpretaci finančního zdraví. 

Analytická část záv rečné práce obsahuje charakteristiku vybraného obchodního 

závodu. Je zde uveden aktuální stav užitkových voz , které společnost vlastní i d vod 

po ízení a identifikace plánovaného p edm tu po ízení. Kapitola obsahuje zhodnocení 

finanční situace společnosti, která je v komplexním m ítku hodnocena negativn . 

V tšina ukazatel  se pohybuje pod oborovými hodnotami, nedochází ke tvorb  

hodnoty. St žejní část je tvo ena analýzou nabídek úv r  a leasing , které byly 

nabídnuty finančními institucemi. V záv ru kapitoly je vybrána nejvhodn jší varianta 

financování zamýšleného vozu, kterou je forma financování leasingem od společnosti 

UniCredit Leasing CZ, a.s. 

V záv rečné části diplomové práce jsou interpretovány praktické dopady, které bude 

mít vybraná nejvhodn jší varianta financování na účetní výkazy společnosti a na 

ukazatele finanční analýzy v prvním roce užívání majetku. Leasingové financování za 

celou dobu trvání p inese náklady v celkové výši 769 263 Kč a výdaje 912 457 Kč. 

Ovlivní rozvahu v ob žných aktivech, p edevším v podob  krátkodobého finančního 

majetku, který se sníží, neboť prost ednictvím n j bude docházet k pravidelným 

platbám a formou časového rozlišení, kde bude prost ednictvím náklad  p íštích období 

zohled ována akontace. V pasivech bude mít finanční leasing vliv zejména na výsledek 

hospoda ení b žného účetního období, kde dojde k jeho snížení.  

Výkaz zisku a ztráty bude zohled ovat leasing pouze ze strany náklad , a to 

prost ednictvím služeb, které zaznamenají pravidelné platby a dále ostatní provozní 

náklady, které vzrostou o placené pojistné.  
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Co se týče vlivu finančního leasingu na vybrané ukazatele finanční analýzy, u všech 

dojde k jejich prohloubení, které je hodnoceno negativn . Lze konstatovat, finanční 

leasing nepatrn  ovlivní obrat aktiv, likviditu a kapitalizaci. Nicmén  v tší vliv je 

spat ován u rozdílových ukazatel , u kterých došlo k výrazn jšímu prohloubení. Dále  

u ukazatel  rentability, které zohled ují výsledek hospoda ení, jež by byl záporný  

a v návaznosti na n j i ukazatele ziskovosti v rámci souhrnného ukazatele IN05.   

Lze p edpokládat, že financování ostatními variantami by situaci zhoršilo ješt  více. 

Doporučením je s investicí posečkat, protože finanční analýza pro to není p íznivá. 
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P íloha 17: Plán daňových odpis  hmotného majetku (Zpracováno dle 191) 

Plán daňových odpis  hmotného majetku 

 

Společnost: AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. 

    

Název majetku: Iveco Daily 

Vstupní cena: 644 640, 00 Kč 

Rok po ízení: 2017 

Odpisová skupina: 2 

Životnost: 5 

Zp sob odepisování: Zrychlený 

Odpisový vzorec výpočtu: 

První rok = vstupní cena / 5  

Další roky = (z statková cena · 2) / (6 – 

počet let, po které se již odepisovalo) 

Rok 
Roční odpis Oprávky celkem 

Z statková 

hodnota 

2017 128 928,00 Kč 128 928,00 Kč 515 712,00 Kč 

2018 206 285,00 Kč 335 213,00 Kč 309 427,00 Kč 

2019 154 714,00 Kč 489 927,00 Kč 154 713,00 Kč 

2020 103 142,00 Kč 593 069,00 Kč  51 571,00 Kč 

2021 51 571,00 Kč 644 640,00 Kč               0 Kč 
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