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Abstrakt 

BakaláUská práce se zamEUuje na varianty financování dlouhodobého majetku. 

Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat 

poUízení majetku. Dále srovnává r]zné nabídky úvEr] a leasing], které jsou dostupné na 

trhu, a na závEr vyhodnotí který zp]sob financování je pro společnost nejvhodnEjší.  

 

Abstract 

This bechelor´s thesis is focused on variatons of financing fixed assets. Informs about 

finacial state of company and its options with which it can finance purchasing assets. 

Compare different offers of loan and leasings, which are available on the market, and at 

the end of the work evaluate which form of financing is the best  for company.  
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ÚVOD 

Dlouhodobý majetek je neodmyslitelnou součástí hospodáUských prostUedk], kterými 

podnik disponuje a využívá je pro svou ekonomickou činnost. Pokud se společnost 

rozhodne, pro poUízení nového dlouhodobého majetku, čelí d]ležitému rozhodnutí.  

Velice d]ležitým aspektem pUi rozhodování o koupi nového majetku, je finanční situace 

podniku, proto musí vždy společnost dobUe zvážit svojí finanční situaci a rozhodnout se, 

která varianta financování bude pro podnik ideální. 

Financování poUízení dlouhodobého majetku lze učinit dvEma základními zp]soby, a to 

externím financováním, nebo interním financováním. Mezi externí zdroje financování 

Uadíme zejména: vklady vlastník], financování z dar] a dotací, dluhové financování. 

NejčastEjší používané externí zdroje jsou úvEry a leasingy. V současné dobE existuje 

mnoho finančních institucí a leasingových firem, které mezi sebou soupeUí r]znými 

nabídkami, proto je velmi d]ležité vEnovat více času hledání správné instituce. 

Externí zdroje, jako je právE úvEr nebo leasing, m]že společnost zvolit pouze v pUípadE, 

že není pUedlužená. V pUípadE pUedluženosti se musí podnik rozhodnout, jestli využije 

vlastní zdroje, tzn. interní financování nebo zhodnotit že se nenachází v situaci, kdy by 

mohla jakýmkoliv zp]sobem poUídit dlouhodobý majetek, aniž by to pro ni bylo 

likvidační (v nejhorším pUípadE).  
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Hlavním cílem této bakaláUské práce je navrhnout a zhodnotit ideální Uešení pro 

financování poUízení dlouhodobého majetku ve firmE HEPA s. r. o. A to jak pro 

financování externími zdroji, tak pro financování interními zdroji. Výsledky práce by 

mEli pozitivním zp]sobem napomoci společnosti, rozhodnout se jakým zp]sobem bude 

financovat poUízení, aby došlo i k úspoUe prostUedk] podniku. 

Teoretická část pUedstavuje pojmy nezbytné k zpracování praktické části, vymezuje 

dlouhodobý majetek, jeho dElení na druhy financování dlouhodobého hmotného 

majetku. Dále projednává problematiku externího a interního financování, pUičemž 

klade vEtší d]raz na externí financování pomocí úvEru a leasingu. 

Praktická část se zabývá porovnáním každé z variant poUízení dlouhodobého 

hmotného majetku ve společnosti. Analyzuje současný stav podniku z pohledu 

pomErových ukazatel]. NáslednE je hodnoceno finanční zdraví společnosti, abychom 

zjistili, jaký zp]sob financování je nejvhodnEjší. Za pUedpokladu, že podnik není 

pUedlužen, bude se praktická část zabývat srovnáním r]zných nabídek úvEr] a leasingu. 

Ve všech tUech možných variantách poUízení se pUihlédne k jejich výhodnosti, napU. 

jejich dopadem na daOovou povinnost a celkové náklady. 

V závErečné části bakaláUské práce bude vyhodnocena nejefektivnEjší varianta poUízení 

majetku a podniku doporučen zp]sob financování poUízení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V teoretických východiscích práce bude popsaná problematika dlouhodobého majetku a 

jeho zp]soby poUízení. Nejd]ležitEjší z nich, kv]li návaznosti na praktickou část, je 

problematika, která se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem včetnE jeho 

odepisování a finanční analýzou podniku.  

 

2.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek lze rozdElit z účetního hlediska do tUí základních skupin. 

RozdElení dlouhodobého majetku 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek (1, s. 218). 

Hlavní podstatou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je jeho účel. Jeho 

hlavní náplní je usnadOovat nebo rozšiUovat existující podnikatelskou činnost. Za 

normálních podmínek není dlouhodobý majetek určen k prodeji ale k dlouhodobému 

používání v činnosti podniku, na rozdíl od dlouhodobého finančního majetku. 

Dlouhodobý finanční majetek podnik nepoUizuje s cílem používat jej ke své činnosti, 

avšak má ho ve své držbE proto, aby z nEj dosáhl určitých výnos] (napU. pUijaté 

dividendy a podíly na zisku, výnosové úroky atd.) nebo v podobE jiného kapitálového 

zhodnocení (1, s. 219). 

 

2.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek lze rozdElit na odepisovaný a neodepisovaný. PUičemž 

dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný se účtuje v účtové skupinE 02, zatímco 

dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje v účtové skupinE 03. 

U tEchto dvou skupin hmotného majetku se obvykle uvádEjí tUi charakteristické rysy: 

 fyzická podstata, 
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 dlouhodobost používání pUesahující dobu jednoho roku, 

 dosažení určité výše ocenEní, jehož výše závisí na účetní jednotce (1, s. 219). 

Mezi nejčastEjší dlouhodobý hmotný majetek, který se odepisuje, patUí stavby vč. budov 

a samostatnE movité vEci. NejčastEjším neodepisovaným hmotným majetkem jsou 

pozemky. 

U nEkterého dlouhodobého majetku nezáleží podle zákona o účetnictví na výši ocenEní 

či na dobE použitelnosti, zahrnuje se do této skupiny vždy. Mezi tyto pUípady patUí 

napUíklad pozemky, stavby nebo tažná zvíUata (1, s. 220). 

„Odpisovaný dlouhodobý majetek se reprodukuje postupnE, prostUednictvím odpis], 

jeho opotUebení se vyjadUuje nepUímo, pomocí oprávek.“(1, s. 222) 

 

2.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje v účtové skupinE 01. Nehmotný majetek má 

stejnE jako hmotný majetek tUi charakteristické rysy: 

 má nehmotnou podstatu, 

 doba použitelnosti dlouhodobého nehmotné majetku je delší než jeden rok, 

 dosahuje určité výše ocenEní, kterou si určí sama účetní jednotka, s ohledem na 

povinnosti uložené zákonem (1, s. 222). 

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patUí zejména software, výsledky výzkumu a 

vývoje, ocenitelná práva a goodwill (1, s. 223). 

„Dlouhodobý nehmotný majetek se – obdobnE jako dlouhodobý hmotný majetek – 

reprodukuje postupnE pomocí odpis].“ (1, s. 224) 

 

2.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

O dlouhodobém finančním majetku účtujeme v účtové skupinE 06 

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje veškerá aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, 

pUípadnE p]jčuje s cílem dlouhodobE investovat volná penEžní i nepenEžní aktiva 
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(podmínkou je na dobu delší než jeden rok), které pUinesou očekáváný výnos v podobE 

dividend, úrok], zhodnocení v d]sledku r]stu tržní ceny atd. D]ležité je Uíci že nejsou 

určena k užívání pUi bEžnE provozní činnosti podniku. 

Mezi dlouhodobý finanční majetek patUí napUíklad majetkové podíly, dluhové cenné 

papíry, p]jčky poskytnuté jiným a dlouhodobé terminované vklady (1, s. 224). 

 

2.2 OceOování dlouhodobého majetku 

PUi nabytí dlouhodobého majetku máme tUi možnosti, které m]žeme použít pUi 

oceOování dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného nebo finančního: 

 poUizovací cena, 

 vlastní náklady, 

 reprodukční poUizovací cena (1, s. 226). 

 

2.2.1 OcenEní poUizovací cenou 

„Touto cenou se ocení dlouhodobý (nehmotný, hmotný i finanční) majetek poUízený za 

úplatu. Do této ceny patUí nejen tzv. cena poUízení, ale i náklady s jeho poUízením 

související.“ (1. s. 226-227) 

Úplný výčet náklad] zahrnovaných do hmotného, nehmotného či finančního majetku 

pUedpisy neuvádEjí, proto v pUípadE poUizovací ceny je snazší uvést ty náklady, které do 

tohoto ocenEní zahrnout nelze. PatUí sem napUíklad výdaje na opravy a údržbu, kursové 

rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a náklady nájemce na uvedení najatého 

majetku do pUedchozího stavu (2, s. 176-177). 

 

2.2.2 OcenEní vlastními náklady 

Tímto zp]sobem se oceOuje dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, který byl 

vytvoUen vlastní činností. Do vlastních náklad] se zahrnují nejen veškeré pUímé 

náklady, ale i nepUímé náklady související s vytváUeným dlouhodobým hmotným nebo 
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nehmotným majetkem (výrobní/provozní režie). Mohou se zde objevit i náklady 

administrativní povahy, pokud jsou pUímo vztaženy k danému aktivu (1, s. 228). 

 

2.2.3 OceOování reprodukční poUizovací cenou 

Tímto ocenEním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek poUízen v dobE, 

kdy se o nEm účtuje. PUípady u nichž je možno tuto cenu použít vymezuje zákon. 

V podstatE jde o: 

 majetek nabytý bez úplaty (napUíklad pUijatý dar nebo pUebytek zjištEný pUi 

inventarizaci), 

 majetek vytvoUený vlastní činností za pUedpokladu, že jeho vlastní náklady nelze 

zjistit (1, s. 228). 

 

2.3 Odepisování dlouhodobého majetku 

Odepisováním dlouhodobého majetku podnik pUenáší část hodnoty opotUebení daného 

majetku do náklad]. DEje se tak nepUímo prostUednictvím oprávek na základE 

odpisového plánu. Odpisový plán si podnik stanoví pro jednotlivé pUedmEty sám 

v závislosti na pUedpokládané dobE jejich použitelnosti, na kalkulačních metodách a 

zp]sobu jejich využití. Odpisy se účtují až do výše 100% vstupní ceny, drobný 

dlouhodobý majetek m]že být odepsán jednorázovE (2, s. 179). 

Odpisy rozdElujeme na dva typy – účetní a daOové. Oba tyto pUípady platí pouze pro 

dlouhodobý majetek, který odepisujeme do výše vstupní nebo zvýšení vstupní ceny. 

M]žeme zvolit zrychlené nebo rovnomErné odepisování, ale metoda zvolená na začátku 

se musí dodržet po celou dobu odepisování (3, s. 76). 

 

2.3.1 Účetní odpisy 

Tyto odpisy slouží k pUehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotUebení 

v d]sledku užívání nebo zaostávání po technické stránce. Účetní odpisy splOují tyto 

pravidla: 
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 mají odpovídat reálnému opotUebení majetku, 

 zvolený postup zvolený účetní jednotkou dle odpisového plánu (pokud se účetní 

jednotka rozhodnE m]žou se účetní odpisy rovnat daOovým), 

 odpisuje se z poUizovací ceny majetku do výše poUizovací ceny, 

 začíná se odpisovat mEsíc po zaUazení majetku do užívání, 

 zaokrouhlení na celé koruny nahoru (2, s. 76). 

 

2.3.2 DaOové odpisy 

„Zákon o daních z pUíjm] ukládá poplatníkovi zatUídit dlouhodobý majetek do jedné ze 

sedmi skupin, a tím je i jednoznačnE určena doba odepisování. Podnik si m]že pro 

každý novE poUízený dlouhodobý majetek zvolit bu@ rovnomErný, nebo zrychlený zp]sob 

odpisování (nesmí jej však po celou dobu odepisování zmEnit.“ (2, s. 81) 

 

Tab. 1: Doba odpisování podle zákona o daních z pUíjm] (Zdroj 2, s. Ř1) 

OSヮｷゲﾗ┗= ゲﾆ┌ヮｷﾐ; DﾗH; ﾗSヮｷゲﾗ┗=ﾐｹ 
1 3 roky 

1a 4 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

 

2.4 Formy financování poUízení dlouhodobého majetku 

D]ležitou součástí investičního rozhodování je i financování poUízení. Na rozdíl od 

financování vEtšiny obEžného majetku má financování poUízení dlouhodobého majetku 

dlouhodobý charakter, proto se také často označuje jako dlouhodobé financování 

 (4, s. 202). 
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Varianty financování poUízení dlouhodobého majetku 

V prvopočátku jsou dva základní zp]soby, jak lze financovat dlouhodobý majetek: 

 interní financování – neboli samofinancování je pUípad kdy společnost financuje 

dlouhodobý majetek z vlastních zdroj], zdroje se tvoUí uvnitU podniku, jeho 

vlastní činností, 

 externí financování – zdroje, které pUicházejí zvenčí podniku, společnost 

využívá cizí zdroje k financování poUízení. Cizími zdroji jsou napUíklad 

bankovní úvEry, leasing, v pUípadE akciové společnosti emitované akcie (4, 

s. 203). 

Pokud se firma rozhodne o poUízení dlouhodobého majetku, musí dobUe zvážit, který ze 

zp]sobu financování je pro ni nejvhodnEjší. Interní i externí financování má své výhody 

a nevýhody, které podnik musí brát v potaz a rozhodovat se na základE toho, co je pro 

společnost nejvýhodnEjší (5). 

 

2.4.1 Vlastní zdroje financování 

Vlastní zdroje financování, neboli interní financování se považuje za vlastní kapitál 

podniku, který najdeme v rozvaze mezi pasivy. Vlastní kapitál je tvoUen vklady od 

majitel] pUípadnE společník] (základní kapitál, kapitálové fondy), dále sem patUí zisk, 

který vydElal podnik svou podnikatelskou činností (fondy ze zisku, nerozdElený 

hospodáUský výsledek minulých let a hospodáUský výsledek bEžného období). Vlastní 

kapitál se mEní podle výsledk] hospodaUení daného období, proto není stálou veličinou 

(6, s. 279). 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti tvoUí veškeré vklady, které jsou vloženy společníky do 

společnosti. Základní kapitál je nejstabilnEjší položkou ve struktuUe vlastního kapitálu. 

VEtšina obchodních korporací tvoUí základní kapitál povinnE, napUíklad u společnosti 

s ručením omezeným je povinný základní kapitál minimálnE jedna koruna. O základním 

kapitálu účtujeme na účtu 411 – Základní kapitál, všechny zmEny jsou zachyceny na 
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účtu 41ř – ZmEny základního kapitálu a to až do doby zapsaní zmEny do obchodního 

rejstUíku (8, s. 53). 

 

 

Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy lze rozdElit na: 

 emisní ážio – kladný rozdíl mezi emisní a jmenovitou hodnotou akcie (typické 

pro akciové společnosti). Účtujeme na účtu 412, 

 ostatní kapitálové fondy – Uadí se sem zejména dary, dotace, vklady společník], 

které nejsou vloženy za účelem zisku (7, str. 179). 

 

Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku jsou tvoUeny ze zisku společnosti po zdanEní a vytváUejí se pUímo ze 

zákona nebo je jejich tvorba pUedepsána stanovami společnosti. PatUi sem zákonný 

rezervní fond (účet 421 od roku 2014 pro společnosti s ručením omezeným nepovinné), 

statutární a ostatní fondy (účtuje se na účtech 423 pro statutární a 427 pro ostatní 

fondy). Jsou tvoUeny pUedevším ke krytí ztrát nebo k nepUíznivému pr]bEhu hospodaUení 

společnosti (1, str. 327).  

 

Výsledek hospodaUení 

„Součástí vlastního kapitálu je i výsledek hospodaUení - vždy[ dosahování zisku je 

podmínkou trvání podniku. Tento výsledek je sledován ve dvou položkách: 

 kumulovaný výsledek minulých let, který nebyl /v pUípadE zisku) rozdElen na 

určité účely nebo který nebyl (v pUípadE ztráty) uhrazen. Tyto dvE situace 

vyjadUují dvE účty: účet 428 – NerozdElený zisk minulých let a účet 429 

Neuhrazená ztráta minulých let.“ (1, s. 328) 
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 „Výsledek hospodaUení (zisk/ztráta) za jedno, právE skončené účetní období. 

Protože jeho rozdElení podléhá schvalovacímu Uízení obchodní společnosti, 

eviduje se do doby jeho rozdElení na účtu 431 – výsledek hospodaUení ve 

schvalovacím Uízení. Část tohoto výsledku se m]že rozdElit i mimo podnik (ve 

formE podíl] na zisku aj.). O tuto částku, která definitivnE z podniku odchází, se 

vlastní kapitál sníží.“ (1, s. 328) 

2.4.2 Výhody financování vlastními zdroji 

Pokud budeme financovat poUízení vlastními zdroji má to nEkolik výhod: 

 podnik se nezadlužuje jako u financování externími zdroji (úvEr, leasing), 

 společnost se stává se okamžitým vlastníkem majetku bez jakéhokoliv 

omezení  nakládání s tímto majetkem, 

 možnost daOového odpisu majetku,  

 firma nemusí hradit další náklady, které jsou spjaty s financováním úvErem 

nebo leasingem jako jsou napUíklad poplatky za uzavUení smlouvy (ř, s. 17). 

 

2.4.3 Nevýhody financování vlastními zdroji 

Pokud se firma rozhodne financovat vlastními zdroji, nese to s sebou i nEkolik nevýhod, 

mezi které patUí: 

 vysoké jednorázové výdaje, které společnost musí dobUe zvážit, 

 negativnE se promítne do cash flow a tím ovlivní likviditu firmy za dané období, 

 náklady obEtované pUíležitosti (9, s. 17). 

„Hlavními nevýhodami tohoto zp]sobu poUízení je nutnost vysokého jednorázového 

výdaje hotovosti negativnE se promítajícího do cash–flow v okamžiku poUízení a u 

vEtšiny dlouhodobého majetku také skutečnost, že nelze výdaje (náklady) na poUízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat pro daOové účely za výdaje 

(náklady)daOovE uznatelné. DaOovým nákladem (výdajem) se v pUípadE odpisovaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku rozumí pouze daOové odpisy vypočtené 

v souladu s pUíslušnými ustanoveními zákona o daních z pUíjm]. To ovšem znamená, že 

jednorázový výdaj hotovosti uskutečnEný v jednom roce je z hlediska ZDP obvykle 
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nutno rozložit do více zdaOovacích období, což není z čistE ekonomického hlediska 

nejefektivnEjší.“ (9, s. 17) 

 

2.4.4 Cizí zdroje financování 

Cizí zdroje neboli cizí kapitál se Uadí mezi externí zdroje financování společnosti. Cizí 

kapitál je dluh (závazek), který musí podnik po určité dobE splatit. Náklady neboli cena 

za používání cizího kapitálu jsou úroky a ostatní výdaje spojené s jeho získáním, 

napUíklad bankovní poplatky nebo provize. Základní rozdElení závazk] je dlouhodobé a 

krátkodobé, pUičemž dlouhodobé závazky jsou ty, které mají dobu splatnosti delší než 

jeden rok, ostatní závazky jsou na účtech evidování jako  

krátkodobé. (7, s 168). 

Mezi krátkodobý cizí kapitál m]žeme zaUadit: 

 nezaplacené mzdy a platy, 

 zálohy pUijaté od odbEratel], 

 krátkodobé bankovní úvEry, dodavatelské úvEry, 

 nezaplacené danE, 

 výdaje pUíštích období aj. (1, s. 2Ř4-287). 

Mezi dlouhodobý cizí kapitál m]žeme zaUadit: 

 leasingové dluhy 

 dlouhodobé bankovní úvEry 

 dlouhodobé zálohy a jiné dlouhodobé závazky (1, s. 32ř). 

 

2.4.5 ÚvEry 

Jde o formu dočasného postoupení finančních prostUedk] nebo zboží vEUitelem 

dlužníkovi. Ten se zavazuje uhradit určitý úrok po uplynutí, nebo v pr]bEhu doby 

splatnosti. Na finančním trhu rozlišujeme dva základní typy úvErových produkt], a to 

bankovní a nebankovní úvEry. Liší se požadavky ze strany vEUitele, pUičemž banky mají 
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vyšší požadavky na bonitu a zajištEní. Na druhou stranu mají výraznE nižší úrokové 

sazby (10, s. 127). 

„Podle doby splatnosti je možno rozdElit úvEry na: 

 krátkodobé, kdy doba splácení nepUesáhne jeden rok, 

 stUednEdobé, kdy doba splácení je od jednoho do čtyU roku, 

 dlouhodobé, kdy je doba splácení delší jak čtyUi roky.“(10, s. 127) 

Zp]sobem jak lze úvEry splácet (umoUit) je nEkolik. Hlavní zp]soby, kterými lze dluh 

umoUit m]žeme shrnout tímto zp]sobem: 

 úvEr je splatný najednou, a to včetnE úrok] za určitou dobu. Obvykle se využívá 

u krátkodobých úvEr], kv]li problematickému výpočtu budoucí hodnoty, (10, s. 

127). 

 ÚvEr je sjednám na dobu neurčitou. Musí být splacen najednou po výpovEdi a 

pUi zachování výpovEdní lh]ty. Úroky se platí v pravidelných intervalech, 

pUičemž zap]jčená částka se splatí na závEr (napU. dluhopisy), (10, s. 127). 

 UmoUování úvEru se od začátku provádí pravidelnými splátkami, které zahrnují 

jak úrok, tak část zap]jčené částky. Podle charakteru tEchto plateb rozlišujeme 

na konstantní anuitu a konstantní úmor (10, s. 127). 

Konstantní anuita 

Tyto platby jsou stále stejné. Částka je rozdElena na splátku úroku a na splátku 

zap]jčené částky. I když je splátka stále stejná s každou další, jde více na úmor úvEru a 

ménE na splátku úroku (10, s. 127). 

 

Konstantní úmor 

Výše konstantního úmoru není na rozdíl od anuity po dobu splácení stále stejná. 

V tomto pUípadE je částka, která snižuje úvEr stále stejná, ale mEní se částka splácení 

úvEr]  

(10, s. 127).  
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Rostoucí anuita 

„Výše plateb ani úmor] není konstantní, vEtšinou roste s dobou splatnosti, což je 

výhodné z hlediska rychlejšího umoUování. Tento r]st m]že být charakterizován bu@ 

aritmetickou, nebo geometrickou posloupností.“ (10, s. 128) 

 

UmoUovací plán 

Neboli splátkový kalendáU slouží jako pUehled výše splátek úvEru včetnE úrok] 

z hlediska jejich časového rozložení. UmoUovací plán slouží pUedevším k výpočtu a 

pUehledu o výši jednotlivých plateb. Dále k odlišení úmoru a úroku za účelem 

správného zaúčtování – úmory se platí ze zisku a úroky se zahrnují do náklad]. A 

ke zjištEní stavu dosud nesplaceného úvEru z hlediska výpočtu úrokové platby (10, s. 

128). 

UmoUovací plán, který sestavují banky pro své klienty, obsahuje pro každé období, 

v nEmž je úvEr splácen: 

 výši anuity, 

 výši úroku z úvEru, 

 výši úmoru, 

 z]statek úvEru (10, s. 128). 

„Každá splátka se tedy skládá z úmoru úvEru a z úroku z úvEru. Hodnoty úroku v dobE 

splácení úvEru klesají, což vyplívá ze snižující se hodnoty úvEru, když pUedpokládáme, 

že úmory jsou kladné.“(10, s. 128) 

 

Druhy úvEr] 

Jak fyzická osoba, tak obchodní společnost má na výbEr z mnoha druh] úvEr], každý 

z nich má specifické použití a zp]sob splácení. Jedná se pUedevším o: 

 spotUebitelský úvEr, 

 hypoteční úvEr, 

 kontokorentní úvEr, 
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 revolvingoví úvEr, 

 pUeklenovací úvEr, 

 lombardní úvEr (13). 

Vzhledem k povaze nEkterých výše zmínEných úvEr] se budeme blíže zabývat pouze 

revolvingovými a lombardními úvEry. 

 

Revolvingoví úvEr 

Tento typ úvEru je založen na principu opakování. Banka dopUedu nastaví určitý 

úvErový limit, který je společnosti neustále k dispozici k čerpání. Pokud je nevyužívaný, 

neplatí se žádné mEsíční poplatky. U nEkterých bank m]že společnost využít pomErnE 

dlouhého bezúročného období, bEhem kterého když čerpanou částku uhradí zpEt, tak 

nebude platit žádné úroky (12). 

 

Lombardní úvEr 

Jedná se o krátkodobý úvEr, který je zajištEn movitou vEcí nebo právem. Díky tomuto 

zajištEní je pro společnosti skvElou pUíležitostí jak využít externí financování.  ÚvEr je 

vždy na fixní částku a na pevnou dobu splatnosti. Co je u tohoto typu úvEru d]ležité ze 

strany dlužníka, je pevná částka úvEru, která je úročena úrokovou sazbou nezávisle na 

využití. Což znamená, že pokud dlužník nevyužije veškeré poskytnuté prostUedky, musí 

najít pro tyto nevyužité prostUedky jiné využití, aby snížili náklady úvEru (12). 

 

2.4.6 Výhody financování úvErem 

PoUízení dlouhodobého majetku úvErem má nEkolik výhod, pUedevším: 

 společnost nepotUebuje vEtší množství volných finančních prostUedk], 

 i když je majetek poUízen cizími zdroji společnost se stává jejím okamžitým 

vlastníkem, a tím pádem m]že tento majetek odepisovat, 

 úroky z úvEru jsou daOovE uznatelným nákladem (pUi splnEní určitých 

podmínek) tzn. společnost si m]že snížit daO z pUíjmu (ř, s. 17-18). 
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2.4.7 Nevýhody financování úvErem 

StejnE jako u poUízení vlastními prostUedky má i tento zp]sob financování nevýhody, 

jedná se pUedevším o: 

 zadluženost podniku, 

 vynakládání prostUedk] (náklady) na nákup, zejména se jedná o úroky z úvEru  

(9, s. 17-18.). 

2.4.8 Leasing 

TUetím zp]sobem poUízení dlouhodobého majetku je leasing. StejnE jako u úvEru se 

jedná o externí zp]sob financování s hlavním rozdílem vlastnictví daného majetku. 

V pUípadE leasingu vzniká právní vztah mezi dvEma subjekty – pronajímatelem a 

nájemcem. Pronajímatel se smluvnE zavazuje poskytnout pUedmEt leasingu za 

stanovenou úplatu nájemci k užívání po sjednanou dobu a současnE je určeno, jak bude 

s pUedmEtem leasingu nakládáno po uplynutí smlouvou určené doby trvání leasingu. 

Vlastníkem pUedmEtu leasingu je po celou dobu trvání smlouvy pronajímatel, nájemce 

má pouze právo tento pUedmEt užívat. V nEkterých pUípadech se po uplynutí leasingu 

pUenáší vlastnictví na nájemce. Proto rozdElujeme leasingy do dvou druh] a tím jsou 

leasingy operativní a finanční (ř, s. 1Ř-19). 

 

Finanční leasing 

Tento typ je pUi Uešení financování poUízení dlouhodobého majetku stEžejní. Finančním 

leasingem se totiž rozumí pronájem hmotného či nehmotného majetku, který nájemce 

po skončení pronajímání odkupuje do svého vlastnictví. Doba pronájmu (splácení) se 

obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti majetku. Finanční leasing se liší od 

operativního leasingu pUedevším v tEchto vEcech: 

 doba pronájmu je obvykle delší než u operativního leasingu, 

 pronajímatel ve vEtšinE pUípadu pUenáší smluvnE na nájemce i povinnost 

s údržbou a opravami pronajatého majetku (z d]vodu pUenesení vlastnictví po 

skončení pronájmu), (ř, s. 32-33). 
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Operativní leasing 

Operativním leasingem jsou všechny ostatní leasingy, které nejsou finančním 

leasingem. V podstatE jde o pUípad, kdy po skončení pronájmu dochází k vrácení 

pronajatého majetku pronajímateli nájemcem. Jedním z pUíklad] m]že být p]jčovna 

lyží, kdy si vyp]jčíme určitý majetek za úplatu a po dohodnuté dobE se tento majetek 

vrací zpátky společnosti. Od finančního leasingu se liší: 

 doba operativního leasingu je zpravidla kratší než finanční, 

 náklady spojené s údržbou a opravami jsou, na rozdíl od finančního leasingu, 

pUeneseny na nájemce (12, s. 230-231). 

 

Cena leasingu 

„Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných 

splátkách (mEsíčních, čtvrtletních, pUípadnE ročních). Leasingová cena placená 

nájemcem pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky poUizovací ceny majetku, 

leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) a v neposlední UadE ostatní 

náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových 

splátek pUesouvány na nájemce (jedná se zejména o úroky z úvEru, který si leasingová 

společnost bere na poUízení majetku, který poté pronajímá nájemci, pUípadné poplatky 

bance za vedení úvErových účt], jiné správní náklady spojené s leasingem atd.).“(9, s. 

10-11) 

Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek. 

V leasingových smlouvách také m]žeme najít takzvaný leasingový koeficient. 

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

oproti poUizovací cenE (pUíp. poUizovací cenE zvýšené o rekapitalizaci, nebo snížené o 

dekapitalizaci dopUedu poskytovaných záloh na poUízení posléze pronajímaného 

majetku). Výše leasingového koeficientu tím pádem Uíká, jaký násobek poUizovací ceny 

pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy. 

Výše leasingového koeficientu tak umožOuje základní orientační mEUítko pro 
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zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností. Výpočet leasingové ceny a 

leasingového koeficientu je v zásadE velmi jednoduchý (9, s. 10-11). 

 

2.4.9 Výhody financování leasingem 

Velkou výhodou leasingu je, že nezvyšuje cizí zdroje, tudíž nemá dopad na cash flow. 

Jako další výhody bychom mohli vyjmenovat: 

 stejnE jako u úvEru podnik nepotUebuje pUi nákupu majetku velký objem 

finančních prostUedk], 

 leasingové splátky jsou daOovE uznatelným nákladem, tím pádem se snižuje 

základ danE, a tím i výsledek hospodaUení, 

 díky leasingu m]že nájemce využívat majetku, aniž by u toho podstupoval 

riziko spojené s jeho poUízením a riziko s jeho vlastnEním (12, s. 234). 

 

2.4.10 Nevýhody financování leasingem 

 Nevýhodou leasingu je pUedevším výše poplatk], která je zpravidla vEtší než u úvEr]. 

Dále bychom zde mohli uvést: 

 Nemožnost vypovEzení smlouvy, 

 Majetek neodepisujeme (odepisuje ho leasingová společnost, nájemci se tedy 

pUedává zcela odepsaný nebo s možností částečného odpisu), 

 PUenášení nEkterých vlastnických rizik na nájemce, 

 Pronajímatel musí povolit jakékoliv úpravy nebo technické zhodnocení  

(12, s. 235). 

 

 

2.5 Rozhodování mezi úvErem a leasingem 

V pUípadE že se společnost rozhodne financovat poUízení dlouhodobého majetku 

externími zdroji, dostává se do situace, kdy musí zhodnotit jak variantu financování 
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úvErem, tak leasingem. Každá z tEchto variant má své pro a proti a budou mít rozlišný 

dopad na hospodaUení firmy, proto jsou pro rozhodování o poUízení majetku tyto tUi 

klíčové oblasti: 

 administrativní náročnost a právo disponování s majetkem, 

 daOové dopady, 

 finanční náročnost poUízení (9, s. 19). 

 

2.6 Finanční ukazatelé 

K tomu abychom se mohli rozhodovat, zdali je společnost schopna hradit poUízení 

z vlastních zdroj] nebo m]že využít externí financování slouží finanční ukazatelé. 

VEtšina finančních ukazatel] pracuje s rozvahou a formuje obrázek pro budoucí 

rozhodování podniku (12, s. 27). 

 

2.6.1 Bilanční pravidla financování 

Prakticky se jedná o návod, jakým zp]sobem by společnost mEla alokovat své finance. 

Dále dávají pUedstavu, jak by mEla být koncipovaná struktura majetku. PUíklady 

bilančních pravidel neboli zlatých: 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – toto pravidlo Uíká, že vlastní kapitál by mEl 

pUevyšovat cizí kapitál nebo být maximálnE na jeho úrovni (14). 

 Zlaté pari pravidlo - uvádí, že vlastní kapitál podniku by mEl být maximálnE 

rovný dlouhodobému majetku. Tato situace platí v pUípadE, kdy podnik 

nepoužívá cizí zdroje dlouhodobého charakteru. Pravidlo poukazuje na to, že 

vlastní zdroje jsou pro podnik „vzácné“ a nesou riziko pro podnikatele (14). 

 Zlaté pomErové pravidlo – v podstatE Uíká, že tempo r]stu investic v 

dlouhodobém horizontu, by nemElo pUedstihnout tempo r]stu tržeb (14). 

 Zlaté pravidlo financování – je obecné doporučení, aby byl dlouhodobý 

majetek financován pUedevším vlastním kapitálem. V pUípadE zapojení cizích 

zdroj] podnik podstupuje riziko finančních problém] (14). 
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2.7 PomErové ukazatelé 

U pomErových ukazatel] je nutné posoudit jejich úroveO, indexy zmEny a tempa r]stu, a 

podle tohoto posoudit pUíčiny stavu a vývoje. PomErové ukazatelé pracují s údaji 

účetních výkaz]. Tato analýza patUí k nejhojnEji využívaným (11, s. 51) 

 

2.7.1 Likvidita podniku 

„Likvidita vyjadUuje schopnost podniku získat prostUedky pro úhradu závazk] pUemEnou 

jednotlivých složek majetku do hotovostní formy (tj. na penEžní hotovost) dUíve, než jsou 

splatné závazky, které tyto složky majetku finančnE kryjí. Likvidita zajiš[uje budoucí 

platební schopnost podniku.“ (11, s. 51) 

ObecnE platí pravidlo, čím dostupnEjší je hotovost z dané složky majetku, tím 

likvidnEjší se stává. NapUíklad nejlikvidnEjším prostUedkem jsou peníze v pokladnE a na 

bankovních účtech a nejménE likvidním je dlouhodobý majetek. Likviditu rozdElujeme 

na tUi základní typy (11, s. 51-52). 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita slouží k výpočtu krytí krátkodobých závazk] okamžitými penEžními 

prostUedky, jako jsou právE peníze v pokladnE a v bankách (11, s. 52). 

 頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺 牒墜朕墜痛墜塚é 椎ě津ě:津í 椎追墜鎚痛�勅鳥賃槻懲追á痛賃墜鳥墜長é 鳥鎮通朕槻  

Okamžitá likvidita se doporučuje vyšší než 0,2-0,5 pUičemž velikost vEtší než 1 

znamená, že podnik je schopen okamžitE splatit veškeré krátkodobé závazky (11, s. 52). 

 

Pohotová likvidita 
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U výpočtu pohotové likvidity se vylučují z celkových obEžných aktiv nejménE likvidní 

položky, jako jsou zásoby a dlouhodobé pohledávky (11, s. 52). 

鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚決ě:券á 欠倦建件懸欠 伐 権á嫌剣決検 伐 穴健剣憲月剣穴剣決é 喧剣月健結穴á懸倦検計堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検  

Hodnota pohotové likvidity se doporučuje mezi 1 – 1,5. Nižší hodnota poukazuje na 

nadmErnou míru zásob v rozvaze společnosti (11, s. 53). 

 

 

BEžná likvidita 

V tomto pUípadE se zahrnují do výpočtu veškerá obEžná aktiva. Jedná se o ukazatel, 

který je pUímo závislý na struktuUe obEžných aktiv (11, s. 53). 

稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚決ě:券á 欠倦建件懸欠計堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検 

Standartní hodnota bEžné likvidity je 2,5, což v praxi znamená, že 40% obEžných aktiv 

je potUeba k úhradE všech krátkodobých závazk]. FinančnE zdravý podnik má výši této 

hodnoty 2-3. Pokud hodnota spadne pod 1, znamená to, že podnik financuje 

krátkodobými zdroji dlouhodobý majetek a nemá dost pohotových zdroj] k vyrovnání 

dluh] (11, s. 53). 

 

2.7.2 Ukazatele ziskovosti (rentability) 

Ukazatele ziskovosti vyjadUují rentabilitu podniku, který samozUejmE požaduje co 

nejvyšší ziskovost. MEUí úspEšnost pUi dosahování podnikových cíl] srovnáváním zisku 

s jinými veličinami vyjadUujícími prostUedky vynaložené na dosažení výsledku 

hospodaUení (11, s. 63) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 
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NejčastEjší ukazatel, protože uvádí vztah zisku k vloženému kapitálu. Jako u vEtšiny 

ukazatel] rentability m]žeme se rozhodnout, který zisk použijeme. Pro naše potUeby 

postačí zisk po zdanEní neboli EAT (11, s. 63-64) 

迎頚荊 噺 継畦劇撃健剣:結券ý 倦欠喧件建á健 
 

Rentabilita celkových aktiv 

Vzorec, který bere v potaz ziskovost celkových aktiv vložených do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdroj] jsou kryté. OpEt je zde možné použít r]zné druhy zisku, 

pUičemž pokud použijeme zisk pUed zdanEním a úhradou nákladových úrok] – EBIT, je 

výsledek vhodný pro srovnání r]znE zdanEných a zadlužených podnik] (11, s. 63-64). 

迎頚畦 噺  継稽荊劇系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel počítá ziskovost vlastního kapitálu vloženého do společnosti. V pUípadE, 

že podnik efektivnE využívá cizí zdroje (finanční páka), mElo by platit ROE > ROA  

(11, s. 63). 

迎頚継 噺 継畦劇撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健 
 

Rentabilita tržeb 

Ziskovost tržeb udává podíl zisku na jednu korunu tržeb (11, s 64). 

迎頚鯨 噺 継畦劇劇堅:決検 

 

Ukazatel] ziskovosti/rentability je další Uada toto jsou pouze jedny z používanEjších ve 

finančních analýzách. 
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2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele Uízení dluhu vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financovaného cizím 

kapitálem. Tyto ukazatele zajímají pUedevším investory a poskytovatele dlouhodobých 

úvEr].“ (11, s. 54) 

ObecnE platí, že míru zadluženosti k dané položce v rozvaze spočítáme jako dluhy (cizí 

zdroje) dEleno daná položka (11, s. 54). 

Míra zadluženosti k celkovým aktiv]m 

Míra zadluženosti k celkovým aktiv]m se jako ukazatel často nazývá jako ukazatel 

vEUitelského rizika. Ukazuje pomEr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy, neboli kolika 

procenty jsou financována celková aktiva cizími zdroji (11, s. 54) 

警í堅欠 権欠穴健憲:結券剣嫌建件 倦 潔結健倦剣懸ý兼 欠倦建件懸ů兼 噺 系件権í 権穴堅剣倹結系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 

„V zahraniční literatuUe se výše tohoto ukazatele do 0,30 považuje za nízkou, 0,30 až 

0,50 za pr]mErnou, 0,50 až 0,70 za vysokou, nad 0,70 za rizikovou.“(11, s. 54) 

 

Koeficient samofinancování 

Dává nám pUehled o struktuUe podniku. Jde o podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu (celkových aktivech), (11, s. 54). 

     計剣結血件潔件結券建 嫌欠兼剣血件券欠券潔剣懸á券í 噺 蝶鎮銚鎚痛津í 賃銚椎沈痛á鎮寵勅鎮賃墜塚ý 銚賃痛沈塚銚 

 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv  

Ukazatel vyjadUuje krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem. PUi hodnotE 

vyšší než 1 dochází k pUekapitalizaci, která sice znamená vyšší stabilitu firmy, ale 



30 

snižuje se celková efektivnost podnikání. Pro analýzu ukazatele je rovnEž významná 

trvale vázaná část obEžných aktiv firmy (11, s. 54-55). 

                 Dlouhodobé krytí stálých aktiv = 蝶鎮銚鎚痛津í 賃銚椎沈痛á鎮袋鳥鎮墜通朕墜鳥墜長ý 頂沈佃í 賃銚椎沈痛á鎮聴痛á鎮á 銚賃痛沈塚銚  
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3 ANůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V této kapitole se budou prakticky aplikovat teoretické znalosti obsažené v kapitole 

Teoretická východiska práce. V první části bude obsažena charakteristika společnosti 

HEPA Brno s. r. o.. V druhé části bude provedena částečná analýza této společnosti, za 

použití vzorc] zmínEných v teoretické části. Nakonec se zhodnotí zdali, m]že být 

financována cizími zdroji, nebo by bylo vhodnEjší použití vlastních zdroj]. V pUípadE, 

že bude výhodnEjší pro společnost financování cizími zdroji, probEhne rozhodování 

mezi leasingem a úvErem. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

HEPA Brno s. r. o. byla založena ř. srpna 200Ř (datum zapsání do obchodního 

rejstUíku) Pavlem Kohoutem.  

Název společnosti:  HEPA Brno s. r. o. 

Sídlo:  Myslivecká ř36/62a, TuUany, 620 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

PUedmEt podnikání:  projektová činnost ve výstavbE 

 provádEní staveb, jejich zmEn a odstraOování 

 výroba, obchod 

 správa vlastního majetku 

 pronájem nemovitých vEcí, byt] a nebytových prostor 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Společníci: Pavel Kohout 

 Vklad: 100 000 Kč, Splaceno: 100 000 Kč,  

 Obchodní podíl: 50% 
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 Helena Kohoutová 

 Vklad: 100 000 Kč, Splaceno: 100 000 Kč,  

 Obchodní podíl: 50% 

 

ProvádEní staveb, jejich zmEna a odstraOování je hlavní a prioritní činnost společnosti, 

která se výhradnE zamEUuje na vrtání a výkopy základ] pUevážnE pr]myslových staveb. 

Společnost HEPA si vEtšinu zakázek projektuje sama za pUedpokladu, že zákazník 

nežádá jinak. Proto projektová činnost ve výstavbE tvoUí nedílnou součást pUedmEtu 

podnikání a úzce souvisí s prioritní činností. 

Společnost má v obchodním rejstUík] zapsanou i výrobu, obchod a služby neuvedené v 

pUílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Avšak tento pUedmEt tvoUí minimální část 

jejich zdroj] pUíjm], stejnE jako pronájem nemovitých vEcí, byt] a nebytových prostor].  

 

3.2 Hlavní zdroje společnosti, financování společnosti 

KromE prvního roku od založení společnosti jsou aktivity HEPA Brno s. r. o. 

financovány ziskem, který firma generuje po celý rok. Od roku 200Ř má zisk rostoucí 

tendenci díky reinvestování zisku do chodu společnosti, napUíklad nákupem nové 

techniky na vrty, nákladní automobily a r]zných menších pUístroj], které mají charakter 

dlouhodobého hmotného majetku. 

NejvEtší pomEr tržeb je z titulu provádEní staveb, jejich zmEn a odstraOování (tvoUí až 

90 % tržeb). K zajištEní tohoto titulu samozUejmE patUí projektová činnost ve výstavbE, 

ale vzhledem ke skutečnosti, že pro společnost by bylo dlouhodobE nevýhodné 

zamEstnávat projektanta (tudíž využívají externích firem) plyne z této činnosti, 

v pomEru k první zmínEné činnosti, pouze nepatrné procento pUíjm]. 

HEPA Brno s. r. o. v pr]bEhu své existence nečerpala ani jednou kterýkoliv typ úvEru. 

Tedy je kompletnE samofinancována. 
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3.3 Rozbor rozvahy 

V této kapitole zanalyzuji aktiva a pasiva společnosti a vysvEtlím, proč dané položky 

rozvahy jsou v určitém stavu. 

3.3.1 Aktiva 

Od roku 200Ř až do současnosti m]žeme pozorovat, že v dlouhodobém majetku podnik 

eviduje pouze samostatné movité vEci. Z d]vodu toho že nemovitosti, které by tato 

společnost jistE využila, si pronajímá (dílny, garáže apod.). V roce založení společnost 

evidovala dlouhodobý majetek v hodnotE 2Ř7 tisíc, který se skládal pouze ze 

samostatných movitých vEcí nutných k provozování podnikání. KromE roku 2013 firma 

pokaždé tuto položku rozvahy navýšila investicí do nových pUístroj] pro zkvalitnEní 

poskytnutých služeb ale hlavnE kv]li počtu zakázek, kterých pUibývalo a stávající 

technika a zamEstnanci nestíhali tento stav. 

Co se týče obEžných aktiv, nejvEtší část tvoUí peníze v bankách a pohledávky 

z obchodních vztah]. Menší část tvoUí pohledávky za stát výhradnE z titulu danE 

z pUidané hodnoty (díky investování do dlouhodobého majetku a nárazových vysokých 

výdaj] má společnost nárok na vrácení) a peníze v pokladnE. V rozvaze si m]žeme 

všimnout, že ani jeden rok firma neevidovala žádný materiál a zboží na skladE. Tato 

skutečnost nastala, protože společnost účtuje o zásobách periodickým zp]sobem, tudíž 

veškerý materiál je účtován rovnou do náklad]. Také tomu pUispívá, že firma nakupuje 

ř5% materiálu na místE zakázky od místních dodavatel] a nakupuje pouze tolik, kolik 

je potUeba ke spotUebE. Nevzniká sice zbytečné plýtvání materiál], náklady na 

skladování a náklady na pUepravu, ale podnik tímto pUichází o vErnostní výhody, které 

plynou z pravidelného odbEru nebo odbEru za určité částky. 

 

3.3.2 Pasiva 

Základní kapitál, stejnE jako zákonný rezervní fond, se po celou dobu existence 

nezmEnil (od založení společnost vynaložila jen takové množství financí, které bylo 

nutné/zákonem dané). Výsledek hospodaUení má rostoucí tendenci kromE roku 2013, 
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kdy byl velký propad oproti minulým obdobím. Firma nečerpá žádné úvEry a 

dlouhodobé výpomoci. 

 

 

 

3.4 Výpočet ukazatel] společnosti 

Pro správné zvolení možnosti financování poUízení dlouhodobého hmotného majetku je 

nutné provést nEkolik výpočt] d]ležitých ukazatel], které ukáží hospodaUení firmy. 

Mezi tyto ukazatele patUí: 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability. 

3.4.1 Ukazatele zadluženosti 

Pro analýzu zadluženosti byli vybrány tUi ukazatelé. Míra zadluženosti k celkovým 

aktiv]m, která nám Uekne jak moc je podnik závislý na cizích zdrojích, respektive krytí 

aktiv financemi zvenčí. Koeficient samofinancování, který nám Uekne do jaké míry je 

společnost financována z vlastních zdroj]. Nakonec použijeme dlouhodobé krytí stálých 

aktiv, z čehož se dozvíme, zdali je podnik pUekapitalizovaný. 

 

Míra zadluženosti k celkovým aktiv]m 

Údaje budou počítány za roky 2011-2015 

警í堅欠 権欠穴健憲:結券剣嫌建件 倦 潔結健倦剣懸ý兼 欠倦建件懸ů兼 噺 系件権í 権穴堅剣倹結系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 
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Tab 2 Míra zadluženosti 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Mｹヴ; ┣;Sﾉ┌┥Wﾐﾗゲデｷ 20,74 6,35 2,19 3,65 12,57 

 

 

Graf 1Vývoj míry zadluženosti 

Podle tEchto čísel m]žeme usoudit, že společnost je kromE roku 2011 a 2015 výhradnE 

financována vlastními zdroji. Podnik tedy vykazuje již zde známky pUekapitalizace. 

Naopak díky nízké míUe zadluženosti je společnost atraktivnEjší pro poskytnutí úvEru.  

 

Koeficient samofinancování 

Údaje od roku 2011 do roku 2015 

計剣結血件潔件結券建 嫌欠兼剣血件券欠券潔剣懸á券í 噺 撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健系結健倦剣懸ý 欠倦建件懸欠 
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Tab 3 Koeficient samofinancování 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Koeficient 

ゲ;ﾏﾗaｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ 79,25 93,30 97,80 96,21 87,31  

 

Graf 2 Vývoj koeficientu samofinancování 

Na grafu m]žeme vidEt, že společnost v roce 2013 dosáhla úrovnE skoro absolutního samofinancování. Tato situace 
sice poukazuje na sobEstačnost firmy, ale také to znamená, že málo čerpá z cizího kapitálu a je tedy nehospodárná, 
protože ideální situací by bylo, kdyby do svých investic zapojila i cizí zdroje. Tab 4 

 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Údaje od roku 2011 do roku 2015 

 

経健剣憲月剣穴剣決é 倦堅検建í 嫌建á健ý潔月 欠倦建件懸 噺  撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健 髪 穴健剣憲月剣穴剣決ý 潔件権í 倦欠喧件建á健鯨建á健á 欠倦建件懸欠  
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Tab 5 Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobé krytí 
stálých aktiv 

4,54 5,49 11,17 9,25 5,05 
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Graf 3 Vývoj dlouhodobého krytí stálých aktiv 

Jak bylo Uečeno v teoretické části (viz kapitola Ukazatele zadluženosti) pokud hodnota 

pUekročí hodnotu 1 firma je pUekapitalizována. To znamená, že společnost je sice 

stabilní a v tomto pUípadE velice sobEstačná ale svEdčí to o neefektivnosti, co se týče 

využívání cizích zdroj]. 

Hodnota mírnE pUekračující pEt je už vážný d]kaz pUekapitalizace podniku. 

 

Celkové shrnutí ukazatel] zadluženosti 

Všechny ukazatele a výpočty poukazují na v]li podniku všechny svoje aktivity 

financovat z vlastních zdroj] a snahu vyhýbat se dlouhodobým závazk]m. V ideálním 

pUípadE by firma mEla své investice, či krátkodobé aktivity financovat s pomocí cizího 

kapitálu a maximalizovat tak zisk. 

 

 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Výpočtem likvidity získáme pUehled schopností společnosti splácet své závazky 

v krátkém intervalu. Vzhledem k výsledk]m pUedešlých ukazatel] již te@ m]žeme 

usoudit, že podnik bude vysoce likvidní (možná až zbytečnE). 
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Pro hodnocení likvidity byly vybrány tUi nejčastEjší ukazatele, a to okamžitá likvidita, 

pohotová likvidita a bEžná likvidita. Ideální hodnoty pro tyto ukazatele jsou: 

Tab 6 Ideální hodnoty likvidity 

Oﾆ;ﾏ┥ｷデ= 
likvidita 

0,2-0,5 

Pﾗｴﾗデﾗ┗= 
likvidita 

1,0-1,5 

B[┥ﾐ= 
likvidita 

2,0-3,0 

 

 

Okamžitá likvida 

Údaje jsou od roku 2011 do roku 2015 

頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺 鶏剣月剣建剣懸é 喧ě券ě:券í 喧堅剣嫌建�結穴倦検計堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検  

 

Tab 7 Okamžitá likvidita 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Hodnota 

likvidity 
2,94 10,94 24,82 14,19 4,38 

V roce 2012 a 2013 dosáhla společnost vysokých čísel z d]vodu, že schraOuje zbytečnE 

mnoho penEžních prostUedk] pUedevším na bankovních účtech. Tyto čísla sice Uíkají, že 

firma je schopna bez problému uhradit veškeré závazky ihned, ale z dlouhodobého 

hlediska je neefektivní ukládat tak vysoké procento na účtech. 

Hodnoty v letech 2011 a 2015 nedosahovaly takových extrém], jako ve výše 

zmiOovaných letech. I pUesto jsou hodnoty zbytečnE vysoké. 

Pohotová likvidita 

Hodnoty jsou v období 2011-2015 



40 

鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚決ě:券á 欠倦建件懸欠 伐 権á嫌剣決検 伐 穴健剣憲月剣穴剣決é 喧剣月健結穴á懸倦検計堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検  

 

 

Tab 8 Pohotová likvidita 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Hodnota 

likvidity 
4,45 16,98 41,53 24,46 6,54 

Hodnoty se oproti okamžité likviditE zvedly skoro dvakrát, protože společnost má 

velkou část obEžných aktiv v krátkodobých pohledávkách, výhradnE v pohledávkách 

z obchodních vztah]. StejnE jako u okamžité likvidity jsou hodnoty extrémnE vysoké. 

Společnost sice disponuje obrovskou likviditou, ale značí to neefektivní alokování 

zdroj]. Výše zmínEnou doporučenou hodnotu v nejlepším pUípadE (v roce 2011) 

pUesahuje tUikrát. 

 

BEžná likvidita 

Výpočty jsou provádEny od roku 2011 do roku 2015 

稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚決ě:券á 欠倦建件懸欠計堅á建倦剣穴剣決é 穴健憲月検 

 

Tab 9 BEžná likvidita 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Hodnota 

likvidity 
4,45 16,98 41,53 24,46 6,54 

Díky tomu, že firma neeviduje v rozvaze žádné zásoby, jsou hodnoty bEžné likvidity 

totožné s hodnotami pohotové likvidity. 
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Celkové shrnutí ukazatel] likvidity 

Ani v jednom pUípadE podnik pUesáhl ideální hodnoty likvidity. Tento fakt značí, že 

firma má mnoho nevyužitého kapitálu, který by se dal efektivnE zhodnotit. Pro 

společnost je zbytečné disponovat tak velkým pohotovým kapitálem, a[ už v bankách 

na účtech nebo v krátkodobých pohledávkách (krátkodobé pohledávky jsou v tomto 

pUípadE diskutabilní, protože je zde možnost, že odbEratel bu@ využije dlouhé doby 

splatnosti, nebo se pohledávky stanou nevymahatelné). 

 

3.4.3 Ukazatele ziskovosti 

Po výpočtu ukazatel] ziskovosti bude jasné, zdali společnost efektivnE využívá cizí 

zdroje, nebo naopak využívá nadmíru vlastních zdroj] a nezapojuje do svých činností 

žádné cizí zdroje. Pro výpočet byly vybrány dva ukazatelé, a to rentabilita celkových 

aktiv (ROA) a rentabilita vlastního kapitálu (ROE). Pokud podnik efektivnE využívá 

cizí zdroje (finanční páka), mElo by platit ROE > ROA. 

 

Rentabilita celkových aktiv a rentability vlastního kapitálu 

Údaje jsou z roku 2011-2015 

迎結券建欠決件健件建欠 潔結健倦剣懸ý潔月 欠倦建件懸 噺  継稽荊劇系結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 

迎結券建欠決件健件建欠 懸健欠嫌建券í月剣 倦欠喧件建á健憲 噺 継畦劇撃健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健 
Tab 10 Rentabilita celkových aktiv a vlastního kapitálu 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 20,00 % 29,57 % 25,26 % 22,29 % 15,86 % 

ROE 25,23 % 31,69 % 25,83 % 23,17 % 18,16 % 
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Ukazatele rentabilit nemají stanoveny doporučené hodnoty, výsledky se uvádEjí v 

procentech, a čím jsou vyšší, tím podnik lépe hospodaUí s majetkem a kapitálem. 

Výpočty ukazují, že rentabilita celkových aktiv je skutečnE menší než rentabilita 

vlastního kapitálu, to poukazuje na to, že relativní výtEžnost celého kapitálu je menší 

než výtEžnost vlastního kapitálu, což znamená, že podnik je schopen pokrýt svou 

zadluženost díky své dostatečné ziskovosti. Co je na tEchto ukazatelích opravdu d]ležité 

je, že pomocí ukazatele ROA je možno určit mezní úroková sazba, za kterou m]že 

podnik pUijmout úvEr v pUípadE, že sazba úroku je menší než výsledné ROA. 

V opačném pUípadE není pro firmu výhodné úvEr využít. 

 

3.5 Popis dlouhodobé investice 

Společnost HEPA Brno s. r. o. se v roce 2017 rozhodla poUídit nové vrtné zaUízení. 

V minulých letech investovala výhradnE do dlouhodobého majetku, který v pUedešlých 

letech mEl alespoO jednoho vlastníka z d]vodu šetUení. Tentokrát se podnik rozhodl 

zakoupit úplnE nové zaUízení značky Soulmec konkrétnE model SM-14. Katalogová 

cena je stanovena na 5 935 000 Kč bez DPH, ale díky obchodnímu zástupci byla tato 

cena stanovena na 5 800 000 Kč bez DPH. Firma, od které je vrtačka zakoupena je 

tuzemským plátcem DPH. 

Název:  Soulmec SM-14 

Cena bez DPH:  5 800 000 Kč 

DPH 21%:  1 218 000 Kč 

Cena celkem:  7 018 000 Kč 

Záruka na vrtné zaUízení je dva roky (24 kalendáUních mEsíc] po sobE jdoucích). Za 

pUíplatky je možné si sjednat prodlouženou záruční dobu nebo pojištEní pUímo u 

společnosti Soulmec. 

Dlouhodobý majetek je daOovE odepisován rovnomErnE a tento je konkrétnE zaUazen 

v druhé odpisové skupinE. Účetní jednotka odepisuje každý rok celkem 15 % ze vstupní 

ceny a odepisuje po dobu Ř0 mEsíc]. 
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Majetek splOuje podmínky pro uplatnEní navýšených daOových odpis] o 10 %. 

 

 

3.6 DaOové a účetní odpisy 

V pUípadE že se firma rozhodne financovat dlouhodobý majetek úvErem nebo vlastními 

zdroji, má možnost uplatnit náklady formou odpis]. Pokud by se rozhodla pro leasing, 

tuto možnost nemá, protože majetek je po dobu splácení ve vlastnictví leasingové 

společnosti. Proto odpisy hrají velkou roli pUi rozhodování, který zp]sob financování 

zvolit. 

 

DaOové odpisy 

Majetek je zaUazen do druhé odpisové skupiny a bude odepisován po dobu pEti let. Díky 

tomu, že společnost je prvním vlastníkem majetku m]že uplatnit navýšené odpisy 

o 10 % v prvním roce, aby optimalizovala náklady. 

Tab 11 DaOové odpisy poUízeného majetku 

Rok Vゲデ┌ヮﾐｹ IWﾐ; D;ﾒﾗ┗┠ ﾗSヮｷゲ )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; 

2017 5 800 000 1 218 000 4 582 000 

2018 
 

1 145 500 3 436 500 

2019 
 

1 145 500 2 291 000 

2020 
 

1 145 500 1 145 500 

2021 
 

1 145 500 0 
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Účetní odpisy 

Pro účely této bakaláUské práce budeme uvažovat, že společnost stroj zaUadí do užívání 

31. Ř. 2017. Účetní jednotka odepisuje Ř0 mEsíc] a začíná odepisovat od následujícího 

mEsíce od mEsíce zaUazení. 

 

 

Tab 12 Účetní odpisi poUízeného majetku 

Rok Vゲデ┌ヮﾐｹ IWﾐ; ÚLWデﾐｹ ﾗSヮｷゲ )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; 

2017 5 800 000 290 000 5 510 000 

2018 
 

870 000 4 640 000 

2019 
 

870 000 3 770 000 

2020 
 

870 000 2 900 000 

2021 
 

870 000 2 030 000 

2022 
 

870 000 1 160 000 

2023 
 

870 000 290 000 

2024 
 

290 000 0 

 

 

3.7 Financování vlastními zdroji 

V pUípadE že by se podnik rozhodl financovat danou investici vlastními zdroji, musí vzít 

v potaz, že jediná položka, která vstupuje do nákladu, jsou odpisy. A také, že 

jednorázovE pUijde o velkou část svých disponibilních prostUedk], které by se daly 

využít efektivnEji. 

Z analýzy podniku je patrné, že financování vlastními zdroji si firma m]že dovolit, ale 

vzhledem k její pUekapitalizaci by se firma mEla zamEUit spíše na čerpání cizích zdroj]. 
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3.8 Financování úvErem 

Výhoda tohoto druhu financování je možnost odepisování majetku, z čehož nám plynou 

jedny náklady, ale zároveO jsou i splátky úvEru daOovE uznatelným nákladem.  

V této podkapitole bude porovnáno nEkolik společností, které mohou poskytnout úvEr 

v potUebné výši. 

3.8.1 Moneta Money Bank a. s. 

První společnost, která byla vybrána je Moneta Money Bank, protože nabízí relativnE 

nízký úrok (od 5,Ř% p. a.) a společnost zde má sv]j podnikatelský účet. 

Vzorec pro výpočet splátek: 欠 噺 経 茅 追怠貸塚韮 

Kde je:   D= počáteční výše úvEru 

 r= úroková sazba za úrokovací období 

 v= diskontní faktor 

 n= počet úrokovacích období splácení úvEru 

Splátkový kalendáU na první čtyUi roky pUi p]jčené částce 5 800 000 Kč, úrokové sazbE 

5,ř p. a. a délce splácení pEt let: 

Tab 13 Splátkový kalendáU Moneta Money Bank 

Rok V┠ジW ゲヮﾉ=デﾆ┞ Úﾏﾗヴ Úヴﾗﾆ NW┣ヮﾉ;IWﾐ= L=ゲデﾆ; 

2018 1 373 156,- 1 030 956,- 342 200,- 4 426 844,- 

2019 1 373 156,- 1 111 972,- 261 184,- 3 053 689,- 

2020 1 373 156,- 1 192 988,- 180 168,- 1 680 533,- 

2021 1 373 156,- 1 274 004,- 99 151,- 307 378,- 
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Tab 14 Celková roční nákladovost úvEru Moneta Money Bank 

V┠ジW ┎┗[ヴ┌ 5 800 000,- 

RﾗLﾐｹ ┎ヴﾗﾆﾗ┗= ゲ;┣H; 5,9% 

ヴﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; 1 373 156,- 

ヴﾗLﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ┗WSWﾐｹ ┎┗[ヴ┌ 2 400,- 

RﾗLﾐｹ ヮﾗﾃｷゲデﾐY 4 800,- 

CWﾉﾆﾗ┗Y ヴﾗLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┎┗[ヴ 1 380 356,- 

Pﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ┎┗[ヴ┌ ふヰがヵХぶ 29 000,- 

 

V pUípadE že by firma zvolila úvEr od společnosti Moneta Money Bank a. s. celkové 

roční náklady by činily 1 380 356 Kč, v prvním roce navíc navýšeny o 2ř 000 Kč za 

smluvní poplatek za poskytnutí úvEru, který m]žeme najít u kterékoliv bankovní 

společnosti. Výhodou čerpání úvEru je, že společnost HEPA Brno s. r. o. je vlastníkem 

kupovaného majetku, m]že tedy majetek odepisovat, a proto je potUeba počítat i 

s náklady 280 000 Kč v prvním roce v rámci daOové optimalizace. ÚvEr je zajištEn 

kupovaným strojem, proto je možno čerpat výhodnEjší úrok. 

Díky čerpání úvEru se podnik sice zadlužuje, ale má jenom v prvním roce navíc 4,5 

milionu korun, se kterými m]že disponovat a efektivnE zainvestovat. 

 

3.8.2 Komerční banka a. s. 

Druhou institucí, která byla vybrána, je Komerční banka, protože v České Republice má 

dlouholetou tradici a trvale se snaží udržovat nízké úrokové sazby pro podnikatelské 

úvEry.  

Splátkový kalendáU na první čtyUi roky pUi p]jčené částce 5 800 000 Kč, úrokové sazbE 

6,1 % p. a. a délce splácení pEt let: 
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Tab 15 Splátkový kalendáU Komerční Banka 

Rok V┠ジW ゲヮﾉ=デﾆ┞ Úﾏﾗヴ Úヴﾗﾆ NW┣ヮﾉ;IWﾐ= L=ゲデﾆ; 

2018 1 380 647,- 1 026 847,- 353 800,- 4 419 353,- 

2019 1 380 647,- 1 111 066,- 269 580,- 3 038 706,- 

2020 1 380 647,- 1 195 286,- 185 361,- 1 658 059,- 

2021 1 380 647,- 1 279 505,- 101 141,- 277 412,- 

 

 

 

Tab 16 Celková roční nákladovost úvEru Komerční banka 

V┠ジW ┎┗[ヴ┌ 5 800 000,- 

RﾗLﾐｹ ┎ヴﾗﾆﾗ┗= ゲ;┣H; 6,1% 

ヴﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; 1 380 647,- 

ヴﾗLﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ┗WSWﾐｹ ┎┗[ヴ┌ 1 200,- 

RﾗLﾐｹ ヮﾗﾃｷゲデﾐY 3600,- 

CWﾉﾆﾗ┗Y ヴﾗLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┎┗[ヴ 1 385 447,- 

Pﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ┎┗[ヴ┌ ふヰが7 %) 30 000,- 

 

Komerční banka má oproti Moneta Money Bank vyšší úrok, ale má menší poplatek za 

vedení úvEru a pojistné. Celkové roční náklady na úvEr vyjdou na 1 385 447 Kč a 

v prvním roce navíc poplatek za poskytnutí úvEru ve výši 30 000 Kč. Komerční banka 

má nastaveno 0,7%, avšak maximální výše tohoto poplatku m]že být 30 000 Kč 

(výhoda oproti pUedešlé bance v pUípadE vysokého úvEru). ZajištEní je zde opEt formou 

poUizovaného stroje. 
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3.8.3 Unicredit Bank a. s. 

Tato banka byla vybrána jako tUetí kandidát kv]li jejím nejnižším úrokovým sazbám ze 

všech tUí vybraných kandidát]. Díky preciznímu individuálnímu pUístupu se úroková 

sazba dostala na 5,6 % p. a.. StejnE jako u ostatních bank je délka podnikatelského 

úvEru stanovena na maximálnE pEt let. 

Splátkový kalendáU na první čtyUi roky pUi p]jčené částce 5 800 000 Kč, úrokové sazbE  

5,6 % p. a. a délce splácení pEt let: 

 

 

 

Tab 17 Splátkový kalendáU Unicredit bank 

Rok V┠ジW ゲヮﾉ=デﾆ┞ Úﾏﾗヴ Úヴﾗﾆ NW┣ヮﾉ;IWﾐ= L=ゲデﾆ; 

2017 1 361 950,- 1 037 150,- 324 800,- 4 438 050,- 

2018 1 361 950,- 1 113 419,- 248 530,- 3 076 100,- 

2019 1 361 950,- 1 189 688,- 172 261,- 1 714 150,- 

2020 1 361 950,- 1 265 958,- 95 992,- 352 199,- 
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Tab 18 Celková roční nákladovost úvEru Unicredit bank 

V┠ジW ┎┗[ヴ┌ 5 800 000,- 

RﾗLﾐｹ ┎ヴﾗﾆﾗ┗= ゲ;┣H; 5,6% 

ヴﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; 1 361 950,- 

ヴﾗLﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ┗WSWﾐｹ ┎┗[ヴ┌ 2 400,- 

RﾗLﾐｹ ヮﾗﾃｷゲデﾐY 2400,- 

CWﾉﾆﾗ┗Y ヴﾗLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┎┗[ヴ 1 366 750,- 

Pﾗヮﾉ;デWﾆ ┣; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ┎┗[ヴ┌ ふヰがヵХぶ 25 000,- 

 

Ze všech tUí vybraných nabídek úvEr] Unicredit Bank dopadla nejlépe. Za rok 

společnost zaplatí za úvEr 1 366 750 Kč a poplatek za pUislíbení úvEru 25 000 Kč, což je 

maximální výše, která m]že být. Problémem této banky je fakt, že firma HEPA Brno s. 

r. o. by si zde musela taktéž zUídit bEžný účet, ze kterého se splácejí splátky za úvEr.  

 

3.8.4 Shrnutí financování úvErem 

Pro firmu by bylo výhodnEjší financovat dlouhodobý majetek úvErem spíš než 

financovat vlastními zdroji, protože v pUípadE financování vlastními zdroji společnost 

dosáhne v prvním roce náklad] ve výši 2ř0 000 Kč zatím co u úvEru je to tato částka 

plus celkové roční náklady na úvEr. ZároveO bude mtí podnik více volných zdroj], ze 

kterých m]že financovat další své aktivity 
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Tab 19 Srovnání nákladovosti úvEru jednotlivých bank 

 
Moneta Money 

Bank 
KﾗﾏWヴLﾐｹ B;ﾐﾆ; Unicredit Bank 

RﾗLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ┎┗[ヴ 1 380 356,- 1 385 447,- 1 366 750,- 

ﾃWSﾐﾗヴ=┣ﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 29 000,- 30 000,- 25 000,- 

Celkem 1 409 356,- 1 415 447,- 1 390 750,- 

 

Ve chvíli kdy se společnost rozhodne financovat dlouhodobý majetek úvErem, by mEla 

zvolit Unicredit bank, protože oproti svým konkurent]m dala lepší nabídku nejen 

s úrokovou sazbou ale i s pojištEním a poplatky za vedení účtu. 

 

3.9 Financování leasingem 

Financování dlouhodobého majetku formou leasingu spočívá v rozložení náklad] na 

delší časový úsek. V podstatE se chová jako úvEr, jen s rozdílem že majetek společnosti 

nepatUí, a tudíž se nem]že odepisovat. Další výhodou je, že splátka leasingu je 

mimobilanční položkou, tudíž se v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát neobjeví a 

společnost je tak atraktivnEjší pro investory. 

 

3.9.1 Deutsche Leasing ČR 

Tato leasingová společnost byla vybrána z d]vodu dlouhodobého p]sobení na českém 

trhu a s tím související d]vEryhodností. Deutsche Leasing ČR nabízí financování 

veškerých stavebních stroj] až do desíti milionu Kč (podle individuální situace 

podniku), zemEdElských stroj], stroj] na zpracování plast] aj. 
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Tab 20 Celková roční nákladovost leasingu Deutsche Leasing ČR 

DW┌デゲIｴW LW;ゲｷﾐｪ ČR 

ヮﾗギｷ┣ﾗ┗;Iｹ IWﾐ; HW┣ DPH 5 800 000,- 

ヮﾗギｷ┣ﾗ┗;Iｹ IWﾐ; ゲ DPH 7 018 000,- 

ﾏ[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; HW┣ DPH 97 605,- 

ﾏ[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ゲ DPH 118 102,- 

N┌ﾉデ= ﾐ;┗┠ジWﾐ= ゲヮﾉ=デﾆ; 580 000,- 

N┌ﾉデ= ﾐ;┗┠ジWﾐ= ゲヮﾉ=デﾆ; ゲ DPH 701 800,- 

M[ゲｹLﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 3 871,- 

M[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┗Lく ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ HW┣ DPH 101 476,- 

M[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┗L. ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ ゲ DPH 122 786,- 

PヴﾗSWﾃﾐｹ IWﾐ; HW┣ DPH 5 000,- 

PヴﾗSWﾃﾐｹ IWﾐ; ゲ DPH 6 050,- 

RﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; IWﾉﾆWﾏ ゲ DPH 1 473 432,- 

 

MEsíční splátka 122 786 Kč, která je včetnE pojištEní a DPH se bude vždy hradit 

k prvnímu dni v mEsíci. MimoUádnou splátku požaduje po společnosti ihned na začátku 

splátkového období a to ve výši 701 800 Kč. Firma HEPA Brno s. r. o. si každý mEsíc 

m]že zažádat o vratku DPH ve výši 20 497 Kč. Po pEti letech bude pronájem splacen a 

stroj pUejde do vlastnictví společnosti. 

V tomto pUípadE by společnosti každoročnE vznikli náklady ve výši 1 217 712 Kč, avšak 

jsou to jediné náklady spojené s touto formou financování dlouhodobého majetku. 

Jakmile majetek pUejde do vlastnictví společnosti, bude již odepsán s nulovou 

z]statkovou cenou a firma si nebude moci uplatnit další náklady. 

Výhoda této leasingové společnosti je, že se zde neplatí poplatky za uzavUení smlouvy 

nebo za správu leasingu, ale v pUípadE nedodržení smlouvy, má společnost vysoké 

smluvní pokuty. 
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3.10 Srovnání úvEru a leasingu 

V této kapitole bude Uešena výhodnost financování jednotlivými zp]soby. V první UadE 

analýza nákladovosti jednotlivých variant a v druhé UadE jaký budou mít dopad na 

výsledek hospodaUení, a tudíž i na výslednou daOovou povinnost. 

I když byly vybrány tUi společnosti, které nabízejí úvEr v konečném srovnání, bude 

Uešena pouze Unicredit Bank a. s. kv]li nejlepší nabídce a výhodnosti pro firmu. 

 

Tab 21 Porovnání nejvýhodnEjších nabídek leasingu a úvEru 

 Leasing Ú┗[ヴ 

RﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; HW┣ DPH 1 217 712,- 1 366 750,- 

D;ﾒﾗ┗[ ┌┣ﾐ;デWﾉﾐY 
┗┠S;ﾃW 

1 217 712,- 1 656 750,- 

 

RočnE společnost zaplatí za úvEr 1 366 750 Kč, avšak účetní náklady budou 1 656 750 

Kč kv]li účetním odpis]m (tzn. daOový štít). Díky úvEru společnost HEPA Brno s. r. o. 

ušetUí na daních 314 782 Kč, a to pouze v prvním roce. V dalších letech bude roční 

účetní odpis činit Ř70 000 Kč a daOový 1 145 500 Kč, tím pádem každý rok bude navíc 

275 500 Kč jako mínus položka (za pUedpokladu, že toto bude jediný odepisovaný 

majetek od celkového základu danE). Společnost tedy ušetUí každý rok 171 825 Kč na 

daních. 

Co se týče leasingu, společnost nem]že využít odepisování majetku, tudíž nákladovou 

položkou zde jsou pouze mEsíční splátky, které ročnE dElají 1 217 712 Kč. V tomto 

pUípadE firma na daních ušetUí 231 365 Kč. 

Z tohoto m]žeme usoudit, že reálné náklady na leasing jsou řŘ6 347 Kč a na úvEr 

v prvním roce 1 051 968 Kč a v dalších letech ř41 768 Kč.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Po výsledcích v praktické části bakaláUské práce by se mohlo zdát, že nejvýhodnEjší 

cestou pro společnost je celý dlouhodobý majetek financovat z vlastních zdroj] a 

nezapojovat v]bec cizí kapitál, a to z d]vodu pUehnaného množství likvidních 

finančních prostUedk]. Avšak pokud bereme v potaz dlouhodobý efekt vstupu cizího 

kapitálu, je už z teoretického hlediska očividné, že jestli si firma m]že dovolit 

financovat investice cizím kapitálem (tzn. v pUípadE, že není pUedlužená), mEla by tuto 

možnost brát v úvahu. V konkrétním Uešeném problému výsledky ukazují na 

pUekapitalizaci společnosti HEPA Brno s. r. o. hlavE z d]vodu schraOování finančních 

prostUedk] na bankovních účtech.  

V úvahu jsou brány všechny tUi možnosti financování – vlastními prostUedky, úvErem a 

leasingem. Za pUedpokladu, že by se firma rozhodla pro financování vlastními 

prostUedky, tak do náklad] vstupují pouze odpisy. Pokud by byl využit úvEr, na 

nákladech se podepíšou nejen odpisy ale také splátky, které jsou daOovE uznatelným 

nákladem, avšak v potaz se musí brát, že pokud zapojíme cizí kapitál, cena investice 

naroste o úroky za úvEr. V pUípadE tUetí možnosti není možné odepisovat majetek, 

náklady jsou pouze splátky za leasing. StejnE jako u úvEru investice bude pUeplacena o 

úroky a poplatky spojené s leasingem. 

Z výpočt] je zUejmé, že pro společnost je nejlepší využití úvEru, kv]li daOové 

optimalizaci v tomto a v dalších letech. I pUestože firma investici pUeplatí, právE díky 

daOovým optimalizacím ji v dlouhodobém hledisku úvEr vyjde levnEji, než kdyby tento 

dlouhodobý majetek kupovala z vlastních zdroj]. 

  



54 

ZÁVDR 

Cílem této bakaláUské práce bylo v teoretické části nastínit problematiku dlouhodobého 

majetku jako takového a zp]soby financování poUízení již zmínEného majetku. Po 

seznámení s nejd]ležitEjšími prvky této látky, která je d]ležitá k pochopení analýzy 

současného stavu, se dostáváme k praktické části, kde se tyto nabité znalosti pUímo 

aplikují na praxi. 

V pUípadE HEPA s. r. o. to bylo d]ležité rozhodování o zp]sobu financování 

dlouhodobého hmotného majetku, kdy se společnost rozhodovala, která varianta by pro 

ni byla nejpUijatelnEjší. 

Nejd]ležitEjší a základní podmínkou pUi rozhodování o koupi majetku je učinit takové 

rozhodnutí, které by podnik nepUivedlo do tíživé finanční situace tedy, aby podnik 

nemEl problémy se solventností a zároveO, aby se rapidnE nezvýšila zadluženost 

analyzovaného podniku. 

NEkolika výpočty ukazatel], které jsou vhodné pro analýzu podnikové zadluženosti, 

bylo docíleno jasného obrázku o celé firmE – tedy že je pUekapitalizovaná. Proto už 

v tomto bodE bych doporučil financování cizími zdroji. 

V druhé polovinE praktické části se vEnuji pUedevším porovnání úvEr], které nabídli 

velké banky p]sobící na české scénE. Dle splátkových kalendáU] nejlepší nabídku 

podala Unicredit Bank a. s. Z leasingových společností podala nabídku pouze jedna a to 

Deutsche Leasing s. r. o. 

Porovnáním tEchto dvou zp]sob] financování docházím k závEru, že v pro společnost 

HEPA Brno s. r. o. bude nejvýhodnEjší využít financování úvErem. Díky daOové 

optimalizaci, která díky daOovE uznatelným náklad]m bude vyšší než u leasing a u 

využití vlastních zdroj] je tato varianta pro společnost ideální. 
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