
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV EKONOMIKY
INSTITUTE OF ECONOMICS

FINANCOVÁNÍ VYBRANÉ SPOLEČNOSTI A JEHO
OPTIMALIZACE
OPTIMALIZATION OF FINANCING OF THE SELECTED COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Kateřina Nováková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Roman Ptáček, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav ekonomiky
 

Studentka: Bc. Kateřina Nováková
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Podnikové finance a obchod
 

Vedoucí práce: Ing. Roman Ptáček, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Metodika práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Hlavním cílem této práce je především optimalizovat strukturu financování vybrané společnosti tak,
aby bylo dosaženo její finanční stability, a to na základě analýzy její současné finanční situace.

Základní literární prameny:

HRDÝ, M. a M. KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2016. ISBN 978-80-7552-449-2.

KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-8-
-247-3315-9.

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. rozš. vyd. Praha: Grada, 2011.
144 s. ISBN 978-80-247-3916-8.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-2-
7-3494-1.

VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010.
465 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně dne 28.2.2018
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá optimalizací financování vybrané společnosti. Diplomovou 

práci tvoří tři části, a to část teoretická, analytická a návrhová. V teoretické části 

diplomové práce jsou vymezeny možnosti financování podnikatelských aktivit a dále 

pojmy z finanční analýzy. Poznatky získané v teoretické části jsou dále aplikovány 

na provedení finanční analýzy u vybrané společnosti. V poslední části jsou porovnány 

možnosti financování, které vedou k nalezení optimálnímu řešení financování. 

 

Klíčová slova 

zdroje financování, finanční analýza, bankovní úvěr, finanční leasing 

 

 

 

 

Abstract 

Master’s thesis concerns about financing of business activities of the selected company. 

Master’s thesis is consist of three parts, theoretical, analytical and proposal part. 

The theoretical part of Master’s thesis defines the possibilities of financing business 

activities and also the terms of financial analysis. The knowledges gained 

in the theoretical part are then applied to the financial analysis of the selected company. 

The final part compares the opportunities, that lead to an optimal financing solution. 

 

Key words 

financial resources, financial analysis, bank loan, financial leasing 

 



 

 

Bibliografická citace 

NOVÁKOVÁ, K. Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 105 s. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Roman Ptáček, Ph.D.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským).  

V Brně dne 18. května 2018 

                                                                  ……………………………………………  

                                                                                         podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat Ing. Romanu Ptáčkovi Ph.D. za jeho pomoc a vedení při 

psaní mé diplomové práce.  

Dále bych chtěla poděkovat společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

za poskytnutí všech potřebných informací a podkladů pro zpracování této diplomové 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 
ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

CÍLE PRÁCE .................................................................................................................. 11 

1 Teoretická východiska práce .................................................................................. 12 

1.1 Investice ........................................................................................................... 12 

1.1.1 Druhy investic ........................................................................................... 12 

1.2 Finanční a investiční rozhodování ................................................................... 13 

1.3 Investiční rozhodování ..................................................................................... 15 

1.3.1 Dlouhodobé financování investic ............................................................. 15 

1.4 Interní zdroje financování ................................................................................ 15 

1.4.1 Odpisy ....................................................................................................... 16 

1.4.2 Nerozdělený zisk ....................................................................................... 17 

1.4.3 Ostatní interní zdroje financování ............................................................. 18 

1.5 Externí zdroje financování ............................................................................... 18 

1.5.1 Vklady vlastníků ....................................................................................... 19 

1.5.2 Emise obligací ........................................................................................... 19 

1.5.3 Bankovní úvěr ........................................................................................... 20 

1.5.4 Leasing ...................................................................................................... 23 

1.5.5 Faktoring ................................................................................................... 24 

1.5.6 Forfaiting .................................................................................................. 25 

1.6 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem ........................................................... 25 

1.7 Výhody a nevýhody leasingu a úvěru .............................................................. 26 

1.7.1 Výhody a nevýhody úvěru ........................................................................ 27 

1.7.2 Výhody a nevýhody leasingu .................................................................... 28 

1.8 Finanční analýza ............................................................................................... 30 

1.8.1 Absolutní ukazatele ................................................................................... 31 

1.8.2 Analýza provozních ukazatelů .................................................................. 31 

1.8.3 Poměrové ukazatele .................................................................................. 32 

1.8.4 Analýza soustav ukazatelů ........................................................................ 40 

2 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE ............................................................................. 42 

2.1 Dopravní podnik města Pardubic ..................................................................... 42 

2.1.1 Základní charakteristika ............................................................................ 42 

2.1.2 Popis společnosti ....................................................................................... 43 

2.1.3 Porovnání s Dopravním podnikem města Hradec Králové ...................... 47 

2.1.4 Porovnání tržeb ......................................................................................... 49 



 

 

2.2 Finanční analýza Dopravního podniku města Pardubic ................................... 49 

2.2.1 Absolutní ukazatele ................................................................................... 50 

2.2.2 Analýza provozních ukazatelů .................................................................. 59 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů ................................................................ 60 

2.2.4 Soustavy ukazatelů ................................................................................... 66 

2.3 Srovnání s Dopravním podnikem města Hradec Králové ................................ 70 

2.3.1 Porovnání poměrových ukazatelů ............................................................. 70 

2.4 Zhodnocení provedené analýzy........................................................................ 74 

3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRÁCE ................................................................................ 76 

3.1 Návrh financování ............................................................................................ 77 

3.1.1 Investice .................................................................................................... 77 

3.1.2 Úvěr .......................................................................................................... 80 

3.1.3 Leasing ...................................................................................................... 87 

3.1.4 Porovnání financování bankovním úvěrem a leasingem .......................... 90 

3.1.5 Směnečný program ................................................................................... 91 

3.2 Zhodnocení vlastních návrhů a doporučení ..................................................... 92 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 94 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 96 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................. 100 

SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................... 102 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 103 

SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................. 104 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 105 

 



10 

 

ÚVOD 

V každé etapě podnikatelské činnosti se společnost musí zabývat tím, jak financuje své 

aktivity. Tím, že jsou finanční zdroje optimálně rozloženy, dochází k podpoře stability 

podniku a jeho následného rozvoje. Sledování změn jednak ve společnosti, ale také 

v jejím okolí, je velice důležité a je třeba těmto změnám také přizpůsobovat své 

aktivity. Nejlepším nástrojem ke zjištění finanční situace společnosti je finanční 

analýza, jež nám dává podklady k navržení vhodných způsobů podnikatelských aktivit 

společnosti.  

V teoretické části předložené diplomové práce jsou vymezeny různé možnosti 

financování podnikatelských aktivit a jejich členění. Teoretická část dále pojednává 

o finanční analýze. V souvislosti se způsoby financování podnikatelských aktivit, jsou 

jednotlivé zdroje financování rozděleny na interní zdroje financování, do kterých 

zahrnujeme nerozdělený zisk nebo odpisy a zdroje financování externí, kam patří 

například leasing nebo bankovní úvěr. Pro finanční analýzu byly zvoleny ukazatele 

stavové, provozní, poměrové a soustavy ukazatelů.  

Další částí diplomové práce je analytická část, jež je věnována zejména aplikaci 

poznatků, získaných v teoretické části práce, na konkrétní společnosti. Za společnost 

pro tuto diplomovou práci byl vybrán Dopravní podnik města Pardubic a.s.. Tuto 

společnost jsem si zvolila z důvodu vynikající domluvy s vedením společnosti a také 

jejich ochoty poskytnout materiály, které jsou pro vytvoření této diplomové práce zcela 

nezbytné. Provedená analýza u Dopravního podniku je následně porovnána 

se společností, která působí ve stejném odvětví.  

Pro návrhovou část práce bylo k optimalizaci financování využito výsledků finanční 

analýzy, které jsou dále aplikovány na konkrétní možnosti financování. Konkrétně 

se jedná o nákup nových autobusů a trolejbusů, jež povede k obnově stávajícího 

vozového parku Dopravního podniku města Pardubic. Jsou zde vyčísleny tři možnosti 

financování, konkrétně se jedná o bankovní úvěr, finanční leasing a směnečný program. 

Na základě výsledků jednotlivých variant je provedeno porovnání a následně je vybrána 

nejlepší z výše uvedených zdrojů financování. 
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CÍLE PRÁCE 

Za hlavní cíl si tato diplomová práce klade především optimalizovat strukturu 

financování vybrané společnosti a to tak, aby bylo dosaženo její finanční stability. 

Hlavním předpokladem pro již zmíněnou optimalizaci je důkladné seznámení 

se současnou finanční situací a také s možnostmi financování společnosti.  

Dílčími cíli předložení diplomové práce je předložit ucelený komplex teoretických 

poznatků a praktických aplikací, které souvisí s danou problematikou. V práci budou 

shrnuty teoretické poznatky, týkající se finančního a investičního rozhodování, dále 

budou shrnuty nejdůležitější informace o investicích, což zahrnuje i možnosti jejich 

financování. Aby mohla být zhodnocena finanční situace podniku, bude v teoretické 

části práce vymezena i problematika finanční analýzy.  

Dále bude v práci představena a charakterizována vybraná společnost. Na základě 

vymezené problematiky, bude analyzován současný stav společnosti pomocí finanční 

analýzy, aby mohly být uplatněny finanční možnosti firmy při výběru a optimalizaci 

financování.  

Pro zpracování diplomové práce budou po sběru dat provedeny následující metody:  

- analýza – při metodě analýzy budou jednotlivé celky rozčleněny na části za 

účelem jejich dalšího zkoumání, rozboru vztahů, procesů a vlastností, 

- syntéza – při syntéze budou výsledky provedené analýzy spojeny v jeden celek, 

- indukce – na základě poznatků z jednotlivých částí budou vyvozeny obecné 

závěry, 

- finanční analýza – soubor činností, které mají za cíl zjištění a komplexní 

vyhodnocení finanční situace podniku, 

- komparace – porovnávání zjištěných skutečností; komparace bude provedena 

zejména při porovnání výsledků finanční analýzy. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole jsou vysvětleny definice a pojmy z oblasti investiční činnosti 

podniku a finanční analýzy. Na teoretická východiska je následně aplikována praktická 

část, kde je vymezená teorie aplikována v praxi. 

1.1 Investice 

V současné době patří investice k nejzákladnějším otázkám o přežití podniku. Investice 

lze chápat z několika hledisek. V nejširším pojetí jako ekonomickou činnost, při které 

se subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem, že v budoucnu zvýší produkci statků, 

což znamená, že pokud společnost obětuje část výroby statků spotřebních ve prospěch 

statků investičních, může růst rychleji a v konečném důsledku může získat větší 

množství jak investičních, tak spotřebních statků. Z výše uvedeného je patrné, 

že investice paří k základním podmínkám k dlouhodobé prosperitě podniku. (1) (2) (3) 

Za charakteristické znaky investice je považován zejména větší jednorázový peněžní 

výdaj, obvykle sloužící k pořízení dlouhodobého majetku a jehož využívání společnosti 

přináší příjmy po delší časové období. (2) 

1.1.1 Druhy investic 

Investice lze rozlišovat z několika hledisek. Z makroekonomického hlediska 

se investice dělí na: 

- hrubé investice – znázorňují přírůstek investičních statků za určené období; 

do hrubých investic jsou zahrnovány úbytky a pořízení nehmotných a hmotných 

aktiv a dále změna stavu zásob; 

- čisté investice – jsou hrubé investice, které jsou snížené o položky 

znehodnocující kapitál (hlavně odpisy); ve většině případů tvoří méně než 

polovinu hrubých investic. (1) 

Dále lze investice rozdělit do tří základních skupin, a to na investice hmotné, 

nehmotné a finanční. 
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Hmotné investice jsou hlavním předmětem investiční činnosti výrobních podniků, jsou 

to takové investice, které vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku, například 

pořízení budov, pozemků, strojů a jiných investičních aktiv. Lze je rozlišovat 

na obnovovací investice – například náhrada nebo obnova již nefunkčního výrobního 

zařízení, dále na rozšiřovací (rozvojové) investice – ty přinášejí růst tržeb, například při 

zavedení nové technologie, nebo rozšíření výrobní kapacity a investice mandatorní 

(regulatorní) – mají mimoekonomické cíle (například investice do dodržování 

hygienických požadavků, ochrany životního prostředí, zlepšení pracovního prostředí 

a jiných požadavků). Nehmotné investice jsou například nákup know-how, licence, 

výdaje vynaložené na výzkum a vývoj a další. Mezi finanční investice zahrnujeme 

například nákup cenných papírů, akcií, obligací, nebo také propůjčení peněz investičním 

společnostem za účelem získání dividend, peněz nebo zisku. (4) (5) 

1.2 Finanční a investiční rozhodování 

Každá společnost řeší dvě otázky:  

 Kolik a do jakých aktiv investovat? - Touto otázkou se zabývá investiční 

rozhodování. Předmětem investičního rozhodování je kolik, kdy, kde, jak a do 

čeho investovat. 

 Jak opatřit potřebné finanční prostředky na financování zvolených investic? – 

Odpověď na tuto otázku poskytuje rozhodování finanční, představující výběr 

optimální varianty k získání peněz a kapitálu a jak tyto peníze a kapitál využít 

z hlediska základních finančních cílů podniku. Zde je také nutné přihlédnout 

k různým omezujícím podmínkám, které se zde mohou vyskytnout. (4) 

Důležité je, že výsledné efekty investičního i finančního rozhodování jsou společně 

promítnuty do procesu finančního plánování a zároveň vedou k sestavení finančního 

plánu. (4) 

Finanční rozhodování se skládá z několika následujících fází: 

- vymezení finančního problému a stanovení konkrétních finančních cílů, 

- analýza podkladů a informací pro rozhodování, 

- stanovení několika různých variant řešení, 
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- určení kritérií, která vedou k výběru optimální varianty a hodnocení variant 

podle určených kritérií s přihlédnutím k riziku, 

- volba optimální varianty, 

- uskutečnění vybrané varianty a její následné ověření z hlediska námi zadaného 

cíle. (6) 

Výsledkem finančního rozhodování je volba optimální varianty. Optimální variantou je 

většinou ta varianta, která nejlépe splňuje stanovený cíl při obvyklém riziku. (6) 

 

Při finančním rozhodování je velice důležité a nezbytné rozlišovat financování 

krátkodobé a dlouhodobé. Předmětem krátkodobého finančního rozhodování je 

takové rozhodování, kdy se rozhoduje o velikosti a struktuře jednotlivých složek 

oběžného majetku a také o optimální formě krátkodobého kapitálu. Předmětem 

dlouhodobého finančního rozhodování je rozhodování o celkové výši potřebného 

kapitálu, rozhodnutí o užití kapitálu, o rozdělování zisku a o struktuře kapitálu 

společnosti v návaznosti na strukturu majetku společnosti. (4) 

U finančního rozhodování je nezbytné respektovat bilanční pravidla, která zabezpečují 

soulad majetku a časové vázanosti zdrojů. Základní bilanční pravidla doporučují 

dlouhodobý majetek financovat dlouhodobými zdroji (vlastními a cizími). Dle způsobu 

financování aktiv společnosti jsou rozeznávány tři základní strategie financování, a to:  

- strategie agresivní, 

- strategie umírněná, 

- strategie konzervativní. (7) 

Při agresivní strategii k financování trvalých oběžných aktiv (resp. jejich součástí) 

se využívá krátkodobý cizí kapitál. Tato strategie se může uplatnit ve fázi růstu nebo 

u společností, které mají zaručeny vysoké a stabilní příjmy. Umírněná strategie spojuje 

životnost aktiv s životností pasiv. A při konzervativní strategii je využíváno 

dlouhodobého kapitálu jak k financování kolísavé složky oběžných aktiv, tak zároveň 

k financování trvale vázaných aktiv. (7) 
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1.3 Investiční rozhodování 

Investování lze charakterizovat jako vynakládání prostředků za účelem dosažení užitků, 

které jsou očekávány v blízkém budoucím časovém horizontu (nezahrnujeme sem proto 

financování běžné činnosti podniku). Investiční rozhodování je bezesporu jedno 

z nejdůležitějších druhů rozhodování v každé firmě a to proto, že má významný vliv 

na efektivnost společnosti a její budoucí vývoj. Rozhodnutí, zda přijmout či nepřijmout 

investiční projekt, je součástí rozhodování strategického charakteru a ve většině případů 

vychází z firemní strategie a následně velkou měrou přispívá k její realizaci. (8) 

1.3.1  Dlouhodobé financování investic 

Dlouhodobé financování investic ve společnosti by mělo sledovat 3 základní cíle, a to:  

- zajistit ekonomicky zdůvodněnou rozpočtovanou výši kapitálu na takové 

předpokládané investice, které splňují požadovanou míru výnosnosti, 

- nenarušit finanční stabilitu společnosti, 

- dosáhnout pokud možno co nejnižších průměrných nákladů na investice. (1) 

Společnosti mohou k dlouhodobému investičnímu rozhodování použít velké množství 

různorodých finančních zdrojů, které lze rozčlenit na zdroje interní a externí. (1) 

Interní zdroje financování investic jsou takové finanční zdroje, jež vznikají na základě 

vnitřní činnosti ve společnosti. Do interních zdrojů zahrnujme zejména odpisy, 

nerozdělený zisk, rezervy, penzijní fondy, rezervní fondy a další. Externí zdroje 

dlouhodobého financování jsou finanční zdroje, jež společnost získá od svého okolí. 

Řadíme zde vklady vlastníků, emise akcií, zdroje z obligací, úvěrů (dodavatelských, 

bankovních), finančního leasingu nebo i zdroje, které jsou získané podporou státu či 

jiných institucí. Za externí zdroje dlouhodobého financování jsou považovány i rizikový 

kapitál a různé druhy finančních inovací. (1) 

1.4 Interní zdroje financování 

Interní zdroj financování znamená, že podnik financujeme z vlastních finančních 

zdrojů. Nejdůležitějšími zdroji interního financování jsou odpisy, nerozdělený zisk 

a ostatní interní zdroje uvedeny výše v kapitole 1.3.1. Interní zdroje financování jsou 



16 

 

spojeny zejména se samofinancováním podniku (s financováním podnikatelských 

aktivit z odpisů a nerozděleného zisku). (9) 

1.4.1 Odpisy 

Odpisy znázorňují peněžní opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Zároveň 

snižují hodnotu onoho dlouhodobého majetku. Díky tomu, že jsou zahrnuty v nákladech 

podniku, tak dochází ke snížení zisku a tím zároveň i ke snížení odváděné daně 

z příjmů, aniž by byly pro podnik výdajem. Výše odpisů závisí na několika faktorech, 

a to na výši pořizovací ceny dlouhodobého majetku, na zařazení do odpisové skupiny 

a na zvoleném způsobu odpisování. (10) 

Odpisy řadíme mezi stabilní zdroj financování (na rozdíl od zisku po zdanění, úhradě 

podílů či dividend) z důvodu toho, že odpisy nejsou ovlivněny velkým množstvím 

proměnlivých faktorů, jako tomu je u zisku a společnost má odpisy k dispozici i v době, 

kdy nevytvoří žádný zisk a tržby pokrývají úroveň nákladů. (1) 

Rozlišujeme dva druhy odpisů: 

- účetní – účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek způsobem nepřímým, 

a to formou oprávek na základě odpisového plánu, který si podnik sám sestaví 

pro jednotlivé předměty v závislosti na odhadovaném způsobu využití, 

předpokládané době použitelnosti a na kalkulačních metodách. Pokud dojde 

k rozdílu mezi částkou v účetních odpisech a částkou v daňových odpisech (jde 

o odpisy uvedené při výpočtu základu daně z příjmu), je nutné o tento rozdíl 

upravit hospodářský výsledek. Z tohoto důvodu je u malých a středních podniků 

(které nepodléhají auditu a nepotřebují znát ekonomické odpisy dlouhodobého 

majetku pro cenové kalkulace svých výrobků) vhodné, aby měly co nejtěsněji 

sepjaty účetní a daňové odpisy. (1) 

- daňové – jsou odpisy upravené Zákonem č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanovena povinnost poplatníka 

zatřídit dlouhodobý majetek do jedné z pěti skupin a tím jednoznačně určit dobu 

jeho odpisování. Právem podniku je zvolit si způsob odpisování (rovnoměrné, 

zrychlené) pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek. Tento způsob však 

nesmí být po celou dobu odpisování měněn. (1) 
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1.4.2 Nerozdělený zisk 

Nerozděleným ziskem se rozumí část zisku po zdanění, která nebyla použita na výplatu 

dividend, tantiém nebo na tvorbu fondů ze zisku. Výše nerozděleného zisku je závislá 

na vytvořeném výsledku hospodaření za běžné období, sazbě daně z příjmu, výši 

přídělu do povinného rezervního fondu, dále na výši přídělu do jiných podnikových 

fondů podniku, které jsou tvořeny ze zisku, výši vyplacených tantiém členům dozorčí 

rady a představenstva a dividendové politice podniku. (7) 

Pokud se na zisk podíváme jako na zdroj financování potřeb společnosti, je velice 

důležitá přeměna účetně vykazovaného zisku na peněžní prostředky. Podmínkou pro 

pozitivní vývoj peněžních prostředků je účetně vykazovaný zisk, který však sám o sobě 

nestačí. Zde je třeba zajistit, aby bylo uskutečňováno jeho systematické inkaso formou 

plateb od odběratelů po úhradě všech závazků společnosti. Společnost může vykazovat 

zisk běžného roku, zároveň však nemusí disponovat odpovídajícími peněžními 

prostředky pro financování svého rozvoje. (1) 

Výhodami nerozděleného zisku z hlediska zdroje financování jsou zejména následující 

skutečnosti: 

- je sníženo finanční riziko, které plyne z vyššího zadlužení a tím zároveň i riziko 

vzniku nákladů finanční tísně a úpadku, 

- umožňuje realizování investic, které s sebou nesou vyšší riziko, na které je 

obtížné zajištění externích zdrojů, 

- nevyžaduje emisní náklady, 

- nezvyšuje se počet věřitelů či akcionářů a tím i kontrola nad činností 

společnosti, 

- není spojen s pravidelnou výplatou úroku, či splátek jistiny. (4) 

Nevýhody nerozděleného zisku jsou:  

- malá stabilita nerozděleného zisku a hrozbou možnosti okamžitého snížení, 

- vzniká zde nebezpečí méně intenzivního tlaku na efektivnost,  

- nepůsobí zde úrokový daňový štít, což znamená, že je relativně dražším 

zdrojem, 
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- z pohledu společníků preferujících výplatu dividend dochází k omezení výplaty 

podílu na zisku. (4) 

Když vezmeme v úvahu, že je nerozdělený zisk poměrně drahým a nestabilním zdrojem 

financování, má také řadu předností, a proto ho společně s odpisy řadíme na první 

příčky interních zdrojů financování. V současné době však většina společností v České 

republice není schopna tvorby dostatečně vysokého zisku, a proto musí hledat i jiné 

formy financování svých investic. (4) 

1.4.3 Ostatní interní zdroje financování 

Rezervy jsou účelově vytvořené zdroje financování společnosti, které slouží na krytí 

určitých výdajů. Zpravidla jsou zahrnovány do nákladů a tím snižují tvorbu zisku. 

Rezervy také představují budoucí závazky společnosti za provedení určitých výkonů. 

(7) 

Rezervní fondy patří do vlastního kapitálu společnosti. Představují takovou část zisku 

společnosti, která je společností ponechávána jako ochrana proti různým rizikům. 

Pokud jejich použití není předem určeno, mohou být do určité míry dočasně použity 

jako interní zdroj financování. Jejich tvorba zároveň nepřímo ovlivňuje výši 

nerozděleného zisku společnosti. (1) 

Penzijní fondy nejsou zahrnuty do vlastního ani cizího kapitálu, ale tvoří samostatnou 

položku. Prostředky, které nejsou využity na vyplácení starobních důchodů 

zaměstnanců, mohou být společností použity na financování různých potřeb, do kterých 

jsou samozřejmě zahrnuty i investice. Většinou se ale jedná o financování takových 

investic, které přispívají ke zhodnocení penzijního fondu. V ČR však takovéto fondy 

zatím neexistují. (1) 

1.5 Externí zdroje financování 

Jejich hlavním cílem by mělo být financování přírůstku kapitálu podniku (financování 

dlouhodobých podnikových potřeb – investic). Jak bylo uvedeno výše, do hlavních 

externích zdrojů řadíme vklady vlastníků, respektive emise akcií, bankovní úvěry, 

leasing, faktoring, forfaiting a další. Hlavními výhodami externích zdrojů financování 
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jsou zejména stabilita externích zdrojů a nižší náklady ve srovnání s interními zdroji 

financování. (11) (12) 

1.5.1 Vklady vlastníků 

V této kapitole jsou za vklady vlastníků považovány finanční prostředky podniku 

získané emisí akcií. V souvislosti s emisí akcií se podnik bez rozhodnutí nejvyššího 

orgánu akciové společnosti (valné hromady) nezavazuje k vyplácení dividend 

akcionářům. O primární emisi akcií (zkratka IPO = Initial Public Offering) hovoříme 

v případě, kdy podnik vstupuje poprvé na veřejný kapitálový trh. Náklady spojené s IPO 

se mohou pohybovat ve výši 5-15% z celkového objemu emise. Tyto náklady zahrnují 

poplatky upisovatelům, poplatky pro zprostředkovatelskou instituci (ve většině případů 

burze), náklady manažerské spojené s přípravou IPO a marketingové náklady, které jsou 

spojené s kampaní. V případě, že akciová společnost žádá o rozšíření kapitálu 

opakovaně, hovoříme o sekundární emisi akcií (tzv. SEO = Secondary Equity Offering). 

Za hlavní výhodu emise akcií je považována možnost získání velké sumy nového 

kapitálu určené na rozvoj podniku. Na druhou stranu hlavními nevýhodami emise akcií 

jsou nejenom vysoké náklady spojené s emisí akcií, ale i zvyšující se počet vlastníků, 

kteří mají právo se nejenom podílet na rozhodování, ale mají také právo na zisk 

společnosti a dále mají také právo na podílu z likvidačního zůstatku. (13) (14) (15) 

1.5.2 Emise obligací 

Pojmem emise obligací rozumíme emisi podnikových dluhopisů, které mají splatnost 

delší než jeden rok. V České republice je emise dluhopisů schvalována Ministerstvem 

financí na základě souhlasu udíleného Českou národní bankou. Na území České 

republiky, jsou pro žadatele dluhopisů zákonem (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

ve znění pozdějších předpisů) definovány dvě podmínky: musí se jednat o právnickou 

osobu působící na trhu minimálně dva roky s po dva roky schválenou a auditovanou 

účetní závěrkou nebo se musí jednat o fyzickou osobu, která je bankou, má sídlo 

podnikání v Evropské unii a v České republice podniká na základě bankovní licence. 

S požadavkem na emisi podnikových dluhopisů je rovněž spojena povinnost zveřejnit 

emisní podmínky. Nejčastěji používanými typy dluhopisů jsou ty, které mají fixní úrok, 

pravidelné splátky úroků a ke splácení jistiny dochází na konci období. Existuje však 
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velké množství druhů podnikových dluhopisů. V praxi se rozlišují dva druhy, 

a to privátní emise a veřejná emise. Rozdílem je to, že privátní emise je prodána přímo 

investorovi, který je akreditovaný, s čímž je spojena méně náročná příprava a tím 

pádem z ní plynou i nižší náklady. Hlavní rozdíl mezi obligací a bankovním úvěrem 

(o kterém je pojednáno níže) je v intervalu splácení. Zatímco obligace se zpravidla 

splácejí jednou za rok, bankovní úvěr je splácen průběžně. Všeobecně lze říci, 

že náklady na emisi podnikových dluhopisů jsou výrazně vyšší než náklady spojené 

s bankovním úvěrem. (13) (16) 

Z hlediska financování společnosti mají obligace řadu výhod, například úrok 

z dluhopisu je daňově uznatelným nákladem a tím pádem dochází ke snížení základu 

daně pro výpočet daně z příjmu; úroky z dluhopisu jsou na kapitálových trzích, které 

jsou rozvinuté, nižší, než požadované výnosy z kmenových (někdy i z prioritních) akcií, 

a proto je financování společnosti pomocí emise dluhopisů levnější než financování 

pomocí emise akcií. Další výhodou je to, že v případě, že je rentabilita celkového 

kapitálu vyšší než úroková sazba z dluhopisů, dochází k pákovému efektu (finanční 

páka), což znamená, že v důsledku zadlužení se zvyšuje zisk na jednu akcii. (7) 

Nevýhodami emise obligací je zejména to, že dochází ke zvyšování finančního rizika, 

které vyplývá ze zvýšeného podílu dluhu na kapitálové struktuře podniku; dále 

že vznikají emisní náklady a v neposlední ředě je velkou nevýhodou to, že pokud dojde 

k poklesu podnikové výkonnosti a zisku, mohou úroky způsobit finanční potíže 

emitenta. (7) 

1.5.3 Bankovní úvěr 

Bankovním úvěrem se rozumí jedna z možností financování potřeb podniku cizími 

zdroji. Můžeme ho charakterizovat jako úplatné, časově omezené zapůjčení peněz 

ke smluvně vázanému nebo volnému použití. Bankovní úvěry jsou poskytovány 

bankami, ale i dalšími finančními institucemi, do kterých řadíme např. penzijní fondy 

a pojišťovny. V případě, že se podnik rozhodne investici financovat bankovním úvěrem, 

nepotřebuje disponovat větším množstvím volných finančních prostředků, avšak za tuto 

výhodu bude podnik v budoucnu platit tím, že bude vynakládat další prostředky spojené 

s úvěrem. Jedná se především o placení úroků z úvěru, poplatků spojených s vedením 
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úvěrového účtu nebo poplatků spojených s vyřízením žádosti o úvěr. Pokud podnik 

pořídí novou investici úvěrem, dochází k zadlužení podniku, které se v rozvaze 

společnosti zobrazí jako položka cizích zdrojů, což zhoršuje postavení podniku při 

hodnocení jeho rizikovosti potenciálními investory, obchodními partnery apod. Jednou 

z výhod bankovního úvěru je to, že podnik se okamžikem pořízení investice stává jejím 

vlastníkem. Za podmínek, které stanovuje zákon o dani z příjmů, si podnik může 

zaplacené úroky z úvěru uplatnit jako daňově uznatelný náklad. (4) (17) (18) 

Rozdělení úvěrů (17)  

Bankovní úvěry lze členit z několika hledisek, např. dle účelu, doby, na kterou jsou 

poskytovány, způsobu zajištění a další. 

Dle účelu dělíme bankovní úvěry na: 

- provozní úvěr – slouží k zajištění dodávek surovin pro výrobu, k výplatám 

zaměstnanců, k zajištění nákladů na opravy, režijní výdaje apod., 

- investiční úvěr – využívá se především k financování investičních potřeb; jeho 

předmětem bývají stavby, stroje, nemovitosti, nákup cenných papírů, výstavba 

nových prostor apod., 

- překlenovací úvěr – je zvláštní variantou bankovního úvěru, kdy není přesně 

určen účel, ale dočasně zajištěna platební schopnost. 

Dle doby, na kterou jsou poskytovány: 

- krátkodobý úvěr – je úvěr s dobou splatnosti do jednoho roku, převážně 

sloužící k financování provozních potřeb; krátkodobé úvěry jsou většinou 

spláceny jednorázově na konci sjednaného období, 

- střednědobý úvěr – je úvěr, jehož doba splatnosti je od jednoho roku do pěti 

let; převážně slouží k financování provozních a investičních aktivit, 

- dlouhodobý úvěr – je úvěr s dobou splatnosti nad pět let; slouží především 

k financování investičních potřeb. 
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Dle způsobu zajištění:  

- zajištěný úvěr – je takový úvěr, kdy je bankou požadováno zajištění, nejčastěji 

nemovitostí; zajištěný úvěr banka poskytuje nejčastěji, 

- nezajištěný úvěr – tento úvěr získávají převážně dlouhodobí a prověření klienti 

banky, kteří nikdy neměli problémy se splácením závazků; většinou však bývají 

krátkodobé a s omezenou výší poskytnuté částky. 

Při výběru vhodného bankovního úvěru je potřeba zohlednit výši požadovaného úvěru, 

výši úrokové sazby, možnost odkladu splátek, způsob splácení úvěru a dobu splácení 

úvěru. Všeobecně však lze říci, že výše úroků je odvíjena od bonity žadatele o úvěr 

a jeho požadavků (čím vyšší úvěr bude požadován, možnost odkladu splátek, doba 

splácení, tím vyšší riziko plyne pro poskytovatele a tím pádem bude požadovat i vyšší 

úrok). Bankovní úvěry lze považovat za výhodné u takových společností, jež generují 

zisk, jelikož úroky jakožto daňově uznatelný náklad snižují daňovou zátěž podniku. (13) 

(19) 

Následující graf zobrazuje statistiku klientských úvěrů dle České národní banky. 

Z uvedeného vyplývá, že za tříleté období došlo k postupnému nárůstu ve všech 

sledovaných kategoriích. 

 

Graf 1: Statistika klientských úvěrů dle České národní banky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)) 
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1.5.4 Leasing 

Leasingem rozumíme pronájem aktiv za předem stanovené nájemné, což znamená, 

že po uplynutí leasingové smlouvy podnik zaplatí 100 % pořizovací ceny aktiva 

a příslušné aktivum se stává jeho majetkem. Typickou věcí pro leasing je to, že se zde 

platí zvýšená první splátka, tzv. akontace, která se pohybuje okolo 15 % hodnoty aktiva.  

Leasingu se účastní přinejmenším dva subjekty, a to pronajímatel, který je současně 

vlastníkem aktiva a nájemce, tedy uživatel aktiva. Jedním z nejpoužívanějších druhů 

leasingu při dlouhodobém financování je finanční leasing, který se od operativního 

leasingu liší tím, že většina povinností, které plynou z užívání příslušného aktiva, 

přechází na jeho nájemce (což znamená, že nájemce je povinen aktivu zajistit 

bezporuchový provoz, v případě potřeby poskytnout aktivu potřebný servis, nebo ho 

na své náklady nechat pojistit).  

Základní předpoklad pro finanční leasing je to, že musí jít o takové aktivum, které lze 

odpisovat a délka jeho pronájmu musí činit alespoň 20 % stanovené doby odpisování, 

což je pro nemovitá aktiva osm let a pro movitá aktiva tři roky. Po uplynutí 

leasingového kontraktu může nájemce aktivum odkoupit za jeho zůstatkovou cenu. 

Nespornou výhodou finančního leasingu je to, že neváže podnikový kapitál a snižuje 

daňovou zátěž podniku. Nevýhodou může být skutečnost, že nájemce není vlastníkem 

aktiva, tím pádem si daňový základ nemůže snížit o odpisy pronajatého aktiva. 

V českém účetnictví je leasing považován za pronájem, což může zkreslovat ty finanční 

ukazatele podniku, které jsou vázané na celková aktiva. Zkreslena bude jak rentabilita 

vlastního kapitálu, tak i ukazatel zadluženosti, jelikož aktivum je předmětem pronájmu 

a z účetního hlediska tak podnik není zatížen dluhem. (13) (21) 
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Graf 2: Statistika leasingu v ČR dle komodit  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (22)) 

 

Výše uvedený graf ukazuje, že leasing byl spotřebiteli využíván nejvíce na osobní 

automobily. V daleko menší míře pak na nákladní automobily a na jiné stroje a zařízení. 

Nejméně se pomocí leasingu pořizovaly motocykly (hodnoty grafu jsou uvedeny 

za první až třetí čtvrtletí roku 2017).  

1.5.5 Faktoring 

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých podnikových pohledávek před datem 

vypršení jejich splatnosti. Faktoringový závazek vzniká uzavřením faktoringové 

smlouvy, která obsahuje práva a povinnosti jednak faktoringové společnosti a jednak 

společnosti, která pohledávku odprodává. Faktoring není přesně definován z právního 

hlediska, a tudíž se právně jedná o postoupení pohledávky, jejíž pravidla se řídí 

občanským zákoníkem. Hlavní důvod, proč zvolit faktoring, je to, že společnost získá 

peněžní prostředky dříve, než je stanovená doba splatnosti pohledávky. Faktoringové 

společnosti se zaměřují pouze na výkup nezajištěných pohledávek s dobou splatnosti 

kratší než 180 dní a za předčasné poskytnutí peněžních prostředků si účtují 

faktoringovou provizi, která se pohybuje okolo 2% z ceny pohledávky. (23) (7) 
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1.5.6 Forfaiting 

Předmětem forfaitingu je odkup střednědobých a dlouhodobých podnikových 

pohledávek. Z pohledu občanského zákoníku se stejně jako u faktoringu jedná 

o postoupení pohledávky. Ve forfaitingovém vztahu figurují minimálně dva subjekty, 

kterými je ve většině případů banka (tzv. forfaiter), která odkupuje pohledávky 

a podnik, prodávající střednědobé a dlouhodobé pohledávky, kterým ještě neuplynula 

doba splatnosti. Při prodeji pohledávky na forfaitera přechází také povinnosti a rizika, 

která jsou spojena s vymáháním pohledávky v případě neplnění. Jelikož je při 

forfaitingu poměrně vysoké riziko, které spočívá hlavně v nezaplacení pohledávky, 

takže díky klesající časové hodnotě peněz podnik nikdy od forfaitera neobdrží 

za pohledávku její plnou cenu. (13) (11) 

1.6 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem 

Pokud se podnik rozhodne financovat investici pomocí leasingu, je to podobné, jako by 

využil financování podniku pomocí různých forem dlouhodobých úvěrů. Zvyšuje-li 

se podíl leasingu i úvěrů na financování podnikových investic, tak dochází zároveň 

ke zvyšování podnikového finančního rizika. V případě úvěru i leasingu se společnost 

zavazuje k dlouhodobému hrazení splátek, zahrnujících úrok a úmor určité částky 

(pořizovací ceny, úvěru). Pokud by došlo k situaci, že by podnik nebyl schopen splácet 

své závazky, vedlo by to ke zhoršení platební situace podniku, hrozilo by konkurzní 

řízení a v nejhorším případě úpadek. Na druhé straně lze mezi těmito druhy financování 

nalézt určité rozdíly. Při finančním leasingu je majetek, který je předmětem leasingové 

smlouvy ve vlastnictví pronajímatele, což může být jistou nevýhodou pro nájemce, jímž 

je podnik, jelikož nemůže majetek odpisovat, ale hradí pouze leasingové splátky, 

jež zahrnují splátku pořizovací ceny (obvykle i úrok z refinancujícího úvěru 

a leasingovou marži pronajímateli). Typický je u leasingu odkup majetku při konci doby 

trvání leasingové smlouvy nájemcem. U financování investice úvěrem přechází 

pořizovaný majetek do vlastnictví podniku hned. Výhodou je, že si podnik u daného 

majetku může uplatňovat odpisy a zároveň nemusí hradit pronajímateli leasingovou 

marži, hradí zde pouze úmor a úroky z úvěru. (1) Hlavní rozdíly mezi leasingem 

a úvěrem jsou shrnuty v následující tabulce: 
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Tab. 1: Rozdíly mezi leasingem a bankovním úvěrem  
(Zdroj: (1)) 

ROZDÍL LEASING ÚVĚR 

Vlastnictví 

majetku 

majetek je ve vlastnictví pronajímatele, 

do vlastnictví nájemce přechází po 

ukončení smlouvy 

majetek je od počátku trvání 

smlouvy ve vlastnictví 

společnosti 

Odpisování 

majetku 

užívá nájemce, avšak vlastní a odpisuje 

leasingová společnost (pronajímatel) 

společnost vlastní, užívá a 

také odpisuje majetek 

Splácení 
klient platí zvýšenou první splátku- 

akontaci (běžnější) 

sjednání individuálního 

splátkového kalendáře 

(nejběžnější) 

Doba vyřízení 

žádosti 
rychlejší a kratší doba na vyřízení 

většinou trvá delší dobu (v 

závislosti na výši úvěru) 

Potřebné doklady 
není nutno dokládat tolik dokladů, které 

požadují banky 

je třeba více dokladů (závisí 

na bonitě klienta) 

Ukončení smlouvy 

(škoda, odcizení) 

při předčasném ukončení dochází 

k větším problémům 

z hlediska vlastnictví je řešení 

jednodušší 

Vymáhání 
vlastnictví předmětu staví leasingovou 

společnost do výrazně lepší pozice 
banka je ve slabší pozici 

 

Mezi hlavní faktory rozhodování o úvěru a leasingu řadíme především tyto: 

- daňové aspekty- odpisy, úroky, leasingové splátky, daňové zvýhodnění investic 

při pořízení, 

- úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek, 

- sazby odpisů a zvolené metody odpisování v průběhu životnosti majetku, 

- leasingové splátky- zejména jejich průběh a výši v rámci trvání leasingové 

smlouvy, 

- faktor času- vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních 

toků, jež jsou spojeny s leasingem nebo úvěrem. (1) 

1.7 Výhody a nevýhody leasingu a úvěru 

Následující kapitola je zaměřena na porovnání výhod a nevýhod nejprve úvěru 

a následně leasingu. 



27 

 

1.7.1 Výhody a nevýhody úvěru (24) 

Výhody 

- majetek, jež je pořízený pomocí úvěru, přechází do vlastnictví pořizovatele 

okamžikem počátku platnosti smlouvy; konkrétní majetek lze proto odpisovat 

a tyto odpisy mohou být následně zahrnuty mezi daňově uznatelné náklady, 

- náklady spojené s úvěrem jsou obvykle nižší než náklady, které se pojí 

s finančním leasingem, 

- u úvěru na rozdíl od leasingu, nedochází k omezení práv spojených s užíváním 

a vlastnictvím majetku, kupující může proto s majetkem volně nakládat, může 

na něm provádět technické zhodnocení, různé úpravy a modernizace, což 

u leasingové formy financování není vždy možné, 

- majetek je ihned zařazen do obchodního majetku společnosti, není zde placena 

počáteční záloha, jako je tomu u leasingu, kde se platí akontace, 

- cenou za úvěr je úrok a další výdaje, které jsou spojené s jeho získáním (provize, 

bankovní poplatky); výše zmíněný úrok si lze zahrnout do nákladů a snížit si tím 

základ pro daň z příjmu, 

- splátky úroků z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem a snižují tak zisk 

společnosti pro účely zdanění, 

- u úvěru je oproti leasingu možné provést předčasné splacení. 

Nevýhody: 

- zejména kvůli zjištění bonity klienta a požadavku na zajištění úvěru požaduje 

banka při vyřizování úvěru předložení několika dokumentů týkajících 

se společnosti a její činnosti, lze tedy říci, že úvěrové financování je poněkud 

administrativně náročné, 

- u některých úvěrů banka požaduje zajištění či jiné záruky; nejčastější zárukou je 

ručení třetí osobou (zárukou jiného vhodného klienta nebo banky), zástava 

movité věci, cenných papírů, postoupení pohledávky či smluvní pokuta, 

- delší časová náročnost při vyřízení úvěru, 

- vysoké bankovní poplatky spojené s vyřizováním úvěru a bankovního účtu, 
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- je snižována likvidita společnosti (pronajatý majetek je oproti leasingu zachycen 

v rozvaze jako součást fixního majetku), 

- jelikož je úvěr v rozvaze zachycen na straně pasiv, je zvyšována zadluženost 

podniku a tím je snížena finanční stabilita podniku. 

1.7.2 Výhody a nevýhody leasingu (1) (18) (25) 

Výhody: 

- společnosti je umožněno užívání majetku bez vynaložení vlastních peněžních 

prostředků na investici, tím dochází k urychlení zavedení investice do provozu, 

- flexibilní financování- výše a rozložení splátek lze odvozovat od sezónnosti 

výroby a dalších faktorů; díky tomu se podnik může méně dostávat 

do platebních potíží a může také lépe zajišťovat svou likviditu, popřípadě volné 

peněžní prostředky lépe investovat, 

- leasingové splátky je možné zahrnout do nákladů společnosti a tím snížit základ 

daně; u interních zdrojů financování jsou daňově uznatelnými náklady odpisy 

nebo úrok z úvěru, a proto nemůžeme vždy tvrdit, že leasing je pro nájemce 

daňově výhodnější, záleží totiž hlavně na leasingovém úročení, metodě 

odpisování, rozložení splátek v čase a výši úroků z úvěru, 

- leasingové splátky se neprojevují v rozvaze a to znamená, že leasing formálně 

nezvyšuje míru zadlužení podniku (na první pohled je společnost více likvidní), 

-  z důvodu toho, že leasingová společnost není nositelem inflačního rizika, tak 

nájemce platí stále stejnou částku, i když díky inflaci dochází ke zvyšování cen, 

- administrativně i časově méně náročné pořízení majetku než pořizování majetku 

na úvěr, 

- aby podnik zvýšil svou důvěryhodnost na trhu, může volný vlastní kapitál (který 

by v případě pořízení investice úvěrem k dispozici neměl) investovat 

a dosáhnout tak vyšší rentability vlastního kapitálu, 

- výrobní zařízení pořízené leasingem vydělává v průběhu splácení a tím je 

pokryta jeho pořizovací cena. 
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Nevýhody: 

- za hlavní nevýhodu tohoto financování lze považovat výši nákladů, která je 

s leasingem spojena, jelikož pořízení majetku touto cestou je obvykle dražší, než 

je tomu v případě úvěru, 

- po ukončení leasingové smlouvy majetek přechází do vlastnictví nájemce již 

téměř odepsaný, takže podnik ztrácí výhodu daňových odpisů, 

- leasingovou smlouvou jsou omezena užívací práva nájemce, a to včetně 

možnosti, že předmět leasingu může být nájemci odebrán, 

- nájemci není povoleno leasingovou smlouvu vypovědět, 

- předmět leasingu nemůže být určen k zástavě a také nemůže být bez souhlasu 

pronajímatele používán k dalšímu pronájmu, 

- v případě bankrotu leasingové společnosti, musí být předmět vrácen 

pronajímateli, 

- pronajímatel musí souhlasit s prováděním potřebných úprav na majetku 

(rekonstrukce, modernizace aj.). 
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1.8 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje podklady pro rozhodování managementu, jelikož podává 

informace o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Předmětem finanční 

analýzy je jednak identifikace problémů, ale také nalezení slabých a silných stránek. 

Pomocí finanční analýzy je možné odhadnout působení ekonomických 

a neekonomických faktorů a především jejich působení v budoucnosti. Do finanční 

analýzy se promítá kvalita a objem výroby, dále úroveň obchodní a marketingové 

činnosti, inovační aktivity a další podnikové činnosti. (8) (26)  

Obr. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (27)) 

 

Pro účely této práce bude provedena analýza: 

 absolutních ukazatelů, 

 provozních ukazatelů, 
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 poměrových ukazatelů, 

 soustav ukazatelů. 

1.8.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele analyzují finanční a majetkovou strukturu podniku. Jejich 

nástrojem je analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor jednotlivých 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty (vertikální analýza). (27) (28) 

1.8.1.1 Horizontální analýza (27) (28) 

Horizontální analýzou (někdy označovanou jako analýzou trendů) rozumíme porovnání 

změn jednotlivých položek výkazů v jejich časové posloupnosti. Jsou sledovány jejich 

relativní, popř. absolutní změny. Relativní změnou je procentní vyjádření položky 

směrem k výchozímu roku.  

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 (%) =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

1.8.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (někdy označována jako analýza po sloupcích) znázorňuje vnitřní 

strukturu absolutních ukazatelů (lze pokládat, že struktura těchto ukazatelů bude 

v závislosti na čase proměnlivá). Základem pro vertikální analýzu je vždy celková suma 

analyzovaného ukazatele, který procentním vyjádřením představuje 100 %. 

V souvislosti s rozvahou položky výkazu vyjádříme procentním podílem ze sumy aktiv 

nebo pasiv a v souvislosti s výkazem zisku a ztráty se celková hodnota výnosů nebo 

tržeb stane základem pro vyjádření požadované položky v procentech. Díky vertikální 

analýze jsme schopni zjistit relativní uspořádání aktiv a pasiv a zároveň posoudit 

jednotlivé faktory s jejich vlivem na tvorbu zisku. (11) (29) 

1.8.2 Analýza provozních ukazatelů 

Nejčastějšími ukazateli v oblasti provozních ukazatelů jsou produktivita práce z výkonů 

a produktivita práce z přidané hodnoty. Těmito ukazateli je analyzována vnitřní činnost 

podniku, konkrétně se jedná o efektivnost jeho provozní činnosti. (13) 
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1.8.2.1 Produktivita práce z výkonů 

Ukazatel produktivity práce z výkonu ukazuje, jaké množství výkonu připadá na 

jednoho zaměstnance. Při výpočtu produktivity práce z výkonů není uvažováno 

o materiálových nákladech vynaložených na zhotovení výrobku či vykonání služby. Je 

zde brána v úvahu pouze suma tržeb za prodané vlastní výrobky a služby a je tedy jasné, 

že velikost produktivity, která je počítaná z výkonů bude mít vyšší hodnotu, než 

produktivita počítaná z přidané hodnoty. U tohoto ukazatele není stanoven interval 

hodnot, kterých by měl nabývat, a proto platí, že by měl dosahovat co nejvyšších 

hodnot. (13) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑣ý𝑘𝑜𝑛ů =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
  

1.8.2.2 Produktivita práce z přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty zobrazuje hodnotu, kterou svou prací 

přidá jeden zaměstnanec. U výpočtu přidané hodnoty nejprve od výkonů odečteme 

výkonovou spotřebu a poté přičteme obchodní marži (tržby za prodej zboží – náklady 

na prodej zboží). Přidaná hodnota je jakási hodnota navíc, kterou má výrobek nebo 

služba po odečtení nákladů spojených s jeho výrobou nebo poskytnutím (s výjimkou 

osobních nákladů pracovníků). Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než nula 

a měla by dosahovat co nejvyšších hodnot (ne však vyšších jako výše uvedená 

produktivita z výkonů) a zároveň by měla mít v čase rostoucí tendenci. (13) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

1.8.3 Poměrové ukazatele 

Nejrozšířenějšími a nejoblíbenějšími ukazateli finanční analýzy jsou poměrové 

ukazatele, díky kterým lze získat obraz o základních finančních charakteristikách 

podniku. Pomocí poměrových ukazatelů lze provádět analýzu časového vývoje finanční 

situace podniku a tyto informace umožňují porovnání podniku s firmami ve stejném 

odvětví. (26) 
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Poměrové ukazatele se člení na:  

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele aktivity. (10) 

1.8.3.1 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku. Zadluženost však nemusí být vždy nepříznivým jevem, jelikož u podniku, 

který je finančně stabilní, může dočasný nárůst zadluženosti přispět ke zvýšení 

ziskovosti jeho vložených prostředků. (26) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je podílem celkových dluhů k celkovým aktivům a vyjadřuje, jak 

se věřitelé podílí na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Vyšší 

hodnoty tohoto ukazatele jsou pro věřitele nepříznivé (čím vyšší je hodnota, tím vyšší je 

pro věřitele riziko). Zadluženost ovlivňuje jednak výnosnost podniku, ale i věřitelské 

riziko. (8) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech společnosti. Je 

jedním z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti k hodnocení celkové 

finanční situace. Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

celkové zadluženosti a jejich součet by měl být jedna. (27) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát se může snížit výsledek 

hospodaření, než nastane situace, kdy podnik nebude schopen platit své úroky. Pro 

podnik je postačující, pokud jsou úroky pokryty třikrát až šestkrát. (13) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

EBIT = výsledek hospodaření před odečtením úroků a před zdaněním (Earnings Before 

Interest and Tax) 

1.8.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou jedny z nejdůležitějších poměrových ukazatelů. Jedná se 

o ukazatele výnosnosti či návratnosti. Při výpočtu jsou rozeznávány různé kategorie 

zisku. Jedná se především o výsledek hospodaření po zdanění (dále EAT) a výsledek 

hospodaření před odečtením daní a úroků (dále EBIT). Ukazatele rentability v praxi 

nejvíce zajímají budoucí investory a akcionáře. Výsledné hodnoty ukazatelů by měly 

mít v ideálních případech rostoucí tendenci. (10) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI = Return of Investment) 

Nejdůležitější ukazatel pro měření podnikatelské činnosti podniku. Poměřuje zisk s výší 

zdrojů užitých k jeho dosažení. Pokud hodnota rentability vloženého kapitálu dosahuje 

hodnot vyšších než patnáct procent, lze to považovat za velice dobrý výsledek. 

Na druhou stranu hodnota, která je nižší než dvanáct procent, je pro podnik 

nedostatečná. (25) (27) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita celkových aktiv (ROA = Return of Assets) 

Ukazatel rentability zobrazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, jaké 

zdroje byly použity pro financování podnikatelských činností. Ukazatelem je hodnocena 
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výnosnost celkového vloženého kapitálu a je také použitelný pro měření souhrnné 

efektivnosti. (27) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return of Equity) 

Míra rentability vlastního kapitálu je takovým ukazatelem, pomocí kterého vlastníci 

podniku (společníci, akcionáři, investoři) zjišťují, zda jejich kapitál vložený do podniku 

přináší dostatečný výnos. Jeho rostoucí hodnota může naznačovat pro podnik příznivější 

výsledek hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu, ale také nižší úročení cizího 

kapitálu. Pro investora je důležité, aby tento ukazatel byl z dlouhodobého hlediska vyšší 

než úroky plynoucí ze státních dluhopisů. (26) (27) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb (ROS = Return of Sales) 

Rentabilita tržeb ukazuje, jaký efekt dokáže podnik vyprodukovat z jedné koruny tržeb. 

Tento ukazatel vyjadřuje zisk po zdanění a celkové tržby podniku. Doporučená hodnota 

pro rentabilitu tržeb není přesně stanovena, nejčastěji se porovnává s odvětvovým 

průměrem. (25) (27) (30) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

1.8.3.3 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita představuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky, kterými bude schopna včas, v požadované podobě a na požadovaném místě 

uhradit splatné závazky. Podnik se při nedostatku likvidity dostává do situace, kdy 

nemůže využít naskytnuté příležitosti a není také schopen hradit běžné závazky. Tyto 

skutečnosti mohou vést k platební neschopnosti podniku a v nejhorším případě ho 

dovést k bankrotu. Likvidita je důležitá pro finanční rovnováhu společnosti, protože 

pouze podnik, který je likvidní, může včas dostát svým závazkům. Snahou společnosti 
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je najít takovou likviditu, která zaručuje dostatečné zhodnocení prostředků a zároveň 

i schopnost dostát svým závazkům. (10) (27) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita neboli likvidita prvního stupně měří, jakou splatných závazků je 

společnost schopna uhradit v daném okamžiku. Do výpočtu ukazatele se zahrnují pouze 

ty položky rozvahy, které jsou nejlikvidnější (krátkodobý finanční majetek tj. peníze na 

běžném účtu, v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky). Doporučené 

hodnoty pro ukazatel okamžité likvidity se pohybují v rozmezí od 0,2 až 0,5. Dle 

metodiky ministerstva průmyslu a obchodu by hodnota okamžité likvidity neměla 

klesnout pod 0,2, což je zároveň považováno za kritickou hodnotu. (8) (27) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je označována za likviditu druhého stupně. Ve vzorci pro pohotovou 

likviditu by měl být čitatel stejný jako jmenovatel (stejným poměrem 1:1 nebo 1,5:1). 

V případě poměru 1:1 je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky a nemusí 

prodávat své zásoby. Při vyšší hodnotě tohoto ukazatele budou spokojeni věřitelé, avšak 

tato situace nebude tolik příznivá pro vedení podniku a akcionáře. Velký objem 

oběžných aktiv, které jsou vázány ve formě pohotových prostředků, přinese malý či 

žádný úrok. Nadměrná výše oběžných aktiv pak přispívá tomu, že nejsou produktivně 

využívány vložené prostředky, a to celé nepříznivě působí na celkovou výnosnost 

vložených prostředků. (27) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity se označuje jako likvidita třetího stupně a vyjadřuje, kolikrát 

oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky (jak by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby v jednom okamžiku přeměnil svá veškerá oběžná aktiva na hotovost). 

Čím vyšší hodnoty tento ukazatel dosahuje, tím menší je nebezpečí, že daná společnost 

bude dosahovat platební neschopnosti. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 

v rozmezí 1,5 – 2,5. (27) (30) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

1.8.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazateli aktivity jsou manažeři a vedení podniku informováni o tom, jak efektivně 

společnost hospodaří se svými aktivy. V případě, kdy podnik má více aktiv, než je 

účelné, dochází ke vzniku nadbytečných nákladů a zároveň ke snížení zisku. Nastane-li 

opačný případ, a to má-li podnik méně aktiv, než je účelné, musí se vzdát 

podnikatelských příležitostí, které jsou pro něj potenciálně výhodné, a tudíž zároveň 

přichází o výnosy, které by mohl touto cestou získat. (26) 

Aktivita je charakterizována dvěma typy, a to: 

- v podobě rychlosti obratu – uvádí počet obrátek (tedy kolikrát se položka nebo 

skupina položek přemění v tržby za dané období – ve většině případů za jeden 

rok), 

- v podobě doby obratu – vyjadřuje délku období (nejčastější používanou 

jednotkou pro dobu obratu jsou dny), které je nezbytné k realizaci obratu. (31) 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem, který měří efektivnost využívání 

celkových aktiv. Vyjadřuje, kolikrát dojde k obrácení celkových aktiv v tržbách za 

určité období (zpravidla jeden rok). V případě, že dojde k situaci, kdy je intenzita 

využívání aktiv nižší, než počet obrátek celkových aktiv dle oborového průměru, je 
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podniku doporučeno zvýšení tržeb nebo odprodání některých aktiv. Čím vyšší hodnoty 

obrat celkových aktiv dosahuje, tím vyšší je likvidita podniku. (26) (31) (32) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat stálých aktiv 

Obratem stálých aktiv se rozumí jak efektivně a intenzivně podnik využívá dlouhodobý 

majetek (budovy, stroje, zařízení). Vyjadřuje, kolikrát dojde k přeměně dlouhodobého 

majetku společnosti v tržby za určité časové období (zpravidla za jeden rok). Z výpočtu 

ukazatele lze zjistit, jaká část tržeb byla vyprodukována z jedné koruny dlouhodobého 

majetku podniku. (26) 

Výsledná hodnota ukazatele musí být posuzována opatrně, jelikož investice do zařízení 

podniku jsou prováděny většinou s předstihem, tím pádem může klesající nebo nízká 

hodnota tohoto ukazatele signalizovat, že podnik sice investuje do budoucna, ale 

investice zatím nepřináší efekt. (31) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob uvádí, kolikrát je každá položka zásob za určitě období 

(zpravidla jeden rok) prodána a znovu naskladněna. Vysoká hodnota tohoto ukazatele 

značí, že podnik nemá zbytečné zásoby, které by byly nelikvidní a vyžadující 

nadbytečné financování. Naopak nízká hodnota tohoto ukazatele znázorňuje, že podnik 

má nahromaděné nepotřebné nebo staré zásoby, což je pro podnik nežádoucí, jelikož 

každý podnik usiluje o to, aby neměl na skladě zbytečně přebytečné zásoby, v nichž má 

vázány peněžní prostředky, které mu tím pádem nemohou přinést žádný výnos. Tyto 

peněžní prostředky, které jsou neefektivně uloženy v přebytečných zásobách, by místo 

toho mohly sloužit k efektivnímu investování a dosažení zisku. (10) (26) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Obecně lze říci, že čím 

má podnik vyšší obratovost zásob a zároveň kratší dobu obratu, tím lépe. Je však 

nezbytné dodržet v podniku plynulou výrobu a mít dostatečnou zásobu výrobků. (26) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Doba obratu závazků 

Dobou obratu závazků rozumíme období, kdy společnost odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Aby nebyla narušena finanční rovnováha podniku, je třeba, aby doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. (27) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je ukazatel, který vyjadřuje, kolik dnů musí podnik průměrně 

počkat, než dostane zaplaceno od odběratelů. Tento ukazatel je vhodné porovnat 

s běžnou platební podmínkou, za které firma fakturuje své zboží. Je-li doba obratu 

pohledávek delší než běžná doba splatnosti, tak to podniku říká, že obchodní partneři 

mu neplatí pohledávky včas. V případě když by tento trend přetrvával po delší dobu, 

měl by podnik učinit kroky k tomu, aby bylo urychleno inkaso jeho pohledávek. Pro 

podnik je důležité, aby doba, kdy dostane zaplaceno od svých odběratelů, byla co 

nejkratší. Pro malý podnik by mohla příliš dlouhá doba obratu pohledávek způsobit 

velké finanční potíže. (26) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )
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1.8.4 Analýza soustav ukazatelů (13) (27) (33) (34) (35) 

Aby byly výsledky finanční analýzy lépe interpretovatelné, vznikly za tímto účelem 

soustavy ukazatelů. V praxi se jde o soustavu dílčích ukazatelů, mezi nimiž existují 

vzájemné matematické vztahy. Pomocí těchto modelů lze na základě jedné číselné 

charakteristiky posoudit nejen výkonnost podniku, ale i celkovou ekonomickou 

a finanční situaci.  

Soustavy ukazatelů členíme podle toho, k jakému účelu jsou určeny. Pro účely této 

diplomové práce budou vypočteny dva modely, které se řadí mezi modely bankrotní, 

a to Altmanovo Z-skóre a model IN 05. Výše zmíněné modely se zakládají 

na předpokladu, že veškeré podniky, které jsou v současné době ohroženy bankrotem, 

vykazují určité shodné znaky již dobu předtím, než u nich bankrot skutečně nastane.  

1.8.4.1 Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre bývá označováno jako Altmanův index nebo Altmanův model. 

Altmanův index si klade za cíl pomocí jediné hodnoty vyjádřit finanční stav firmy 

a zároveň hodnotí, s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu podnik 

dostane do bankrotního stavu. Tento model byl převzat z americké ekonomiky, avšak 

klasický model není pro českou ekonomiku typický, jelikož je zde největší měrou 

kladen důraz na kapitálový trh. Pokud společnost není veřejně obchodovatelná na burze, 

má Altmanův index tuto podobu: 

𝑍 = 0,717
Č𝑃𝐾

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
+ 0,847

𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
+ 3,107

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 0,42
úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,998 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

VK – vlastní kapitál 

Výsledky převyšující hodnotu 2,6 jsou považovány za velice uspokojivé a znamenají, 

že podnik je v dobré finanční situaci a bankrot mu nehrozí. Hodnoty, které se pohybují 

v rozmezí 1,1 – 2,6, jsou označovány jako tzv. šedá zóna neurčitých výsledků (podnik 

nelze určit ani jako úspěšný, ale ani jako podnik, který by měl finanční potíže). 
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A hodnoty, které jsou nižší, než 1,1 vypovídají o tom, že podniku hrozí vážné finanční 

problémy.  

1.8.4.2 Index IN05 

Index IN05 byl na rozdíl od Altmanova Z-skóre sestaven pro podmínky české 

ekonomiky. Jsou v něm různými vahami zohledněna různá specifika jednotlivých 

odvětví podnikání. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o bankrotní model s cílem posoudit 

finanční zdraví podniku a případně informovat o hrozícím bankrotu podniku v blízké 

budoucnosti. Je založen na poměrových ukazatelích (zejména ukazatelích rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity).  

Vzhledem k tomu, že se česká ekonomika neustále vyvíjí, bylo nutné model IN 

aktualizovat. Pro účely této práce je využit nejaktuálnější model IN05, který je 

aktualizací původního modelu IN01.  

𝐼𝑁05 = 0,13
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+  0,04

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+  3,92

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+  0,21

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+  0,09
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Hodnoty převyšující 1,6 jsou považovány za velice dobré a znamenají, že podnik 

s pravděpodobností 67% tvoří hodnotu pro vlastníky. Pokud se výsledky pohybují 

v rozmezí 0,9 – 1,6 podnik se nachází v tzv. šedé zóně, kdy podnik nelze jednoznačně 

zařadit. Hodnoty nižší než 0,9 zobrazují špatné výsledky, kdy podnik nevytváří hodnotu 

pro vlastníky a s pravděpodobností 86% spěje k bankrotu.  

Při výpočtu tohoto indexu může nastat situace, kdy položka nákladových úroků 

společnosti dosahuje velice nízkých hodnot, v některých případech dokonce hodnot 

nulových, a tím nastane situace, kdy ukazatel EBIT/nákladové úroky dosahuje vlivem 

nízkých nákladových úroků vysokých hodnot. V tomto případě je tedy doporučeno 

použít jako hodnotu tohoto ukazatele číslo 9 a tím eliminovat jeho vliv na ostatní 

ukazatele. (27) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Následující kapitola je zaměřena nejprve na představení společnosti, dále pak je 

provedena finanční analýza dané společnosti a posléze je analýza srovnána 

se společností, která podniká ve stejném odvětví. Závěrem této kapitoly je provedeno 

zhodnocení provedené finanční analýzy. 

2.1 Dopravní podnik města Pardubic 

Pro vypracování své diplomové práce jsem zvolila finanční analýzu Dopravního 

podniku města Pardubic a.s. (dále DPMP nebo Dopravní podnik), který provozuje 

služby městské hromadné dopravy ve městě Pardubice a jeho blízkého okolí. 

Na základě níže provedené finanční analýzy budou zjištěny nedostatky a problémy, se 

kterými se společnost potýká a v návrhové části práce bude navrženo, jak přispět ke 

zlepšení situace.  

 

Obr. 2: Logo společnosti  

(Zdroj: (36)) 

 

2.1.1 Základní charakteristika  

 Název: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

 Právní forma: Akciová společnost 

 Sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí 
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 IČ: 63217066 

 Datum vzniku: 1. 7. 1995 

 Výše základního kapitálu: 183 581 tis. Kč 

 Akcionář: Statutární Město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 

1, 530 21, IČ 00274046 

 Počet zaměstnanců: 401 (k 31. 12. 2017) (36) 

2.1.2 Popis společnosti 

Dopravní podnik města Pardubic (dále jen DPMP nebo Dopravní podnik) je 

společností, jež má výrazný podíl na uspokojování potřeb občanů města Pardubice. 

Hlavní náplní Dopravního podniku je zejména zajištění veřejné přepravy cestujících, 

která zahrnuje dopravní obslužnost na území města Pardubic a jeho blízkého okolí. 

Dopravní podnik mimo provozování veřejné dopravy poskytuje také další vybrané 

služby široké veřejnosti, a to například dodávky pohonných hmot, nebo reklamu 

na vozidlech. Společnost v roce 2017 zaměstnávala v přepočtu 401 zaměstnanců 

(největší měrou jsou zde zastoupeni řidiči hromadné dopravy, dále dělníci a na třetím 

místě jsou technickohospodářští pracovníci, viz graf číslo 3 níže). (36) 

 

 

Graf 3: Personální složení DPMP za rok 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (36)) 
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Předmět podnikání (36) 

Společnost podniká na základě živnostenského podnikání, a to v oblastech:  

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná jízdními soupravami nebo 

vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí; nákladní provozovaná jízdními soupravami nebo 

vozidly o nejvyšší povolené rychlosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí; 

 vnitrozemská vodní doprava, 

 osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvíce devíti osob včetně 

řidiče 

 provozování autoškoly, 

 opravy silničních vozidel, 

 klempířství a oprava karoserií, 

 opravy, instalace a výroba elektrických spojů a přístrojů, telekomunikačních 

a elektronických zařízení, 

 revize, montáž, opravy a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

 výroba, obchod a služby, které nejsou uvedené v přílohách 1-3 živnostenského 

zákona. 

Na základě úředního povolení jsou provozovány trolejbusové dráhy na území měst 

Pardubice a Lázně Bohdaneč. (36) 
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Organizační struktura  

 

Obr. 3: Organizační struktura společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (36)) 

 

Vývoj tržeb 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Dopravního podniku města Pardubic od roku 2007 do roku 2017. Z grafu je patrné, 

že nejvyšších tržeb společnost dosahovala v roce 2008, kdy tržby dosahovaly hodnoty 
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přes 150 000 tis. Kč. Tuto hranici překonaly i v roce 2010, avšak pak došlo k poklesu 

a mírnému kolísání tržeb. Nejnižších hodnot společnost dosáhla v roce 2016, kdy došlo 

k propadu o cca 6 milionů Kč. V roce 2017 tržby opět nepatrně vzrostly a s jejich nárůst 

je očekáván i nadále. 

 

Graf 4: Vývoj tržeb společnosti od roku 2007 do roku 2017 (částky jsou uvedeny v tisících Kč) 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy) 

 

Následující tabulka zobrazuje rozložení tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 

do kategorií tržby z hromadné dopravy osob a ostatní tržby. 

Tab. 2: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb společnosti za období 2014-2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

v tis. Kč 2017 2016 2015 2014 2013 

Tržby hromadné dopravy osob 110 683 109 148 113 179 117 124 117 157 

Ostatní tržby 26 704 26 843 29 075 25 670 25 948 

Tržby celkem 137 387 135 991 142 255 142 794 143 105 
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2.1.3 Porovnání s Dopravním podnikem města Hradec Králové 

Pro porovnání jsem v rámci této práce zvolila Dopravní podnik města Hradec Králové 

a.s. (dále jen DPMHK), a to proto, že města Pardubice a Hradec Králové leží nedaleko 

od sebe a jsou srovnatelně velká. Pro analýzu jsem chtěla použít ještě Dopravní podnik 

města Brna, ale po konzultaci v pardubickém Dopravním podniku mi bylo doporučeno 

Brno nezahrnovat, jelikož mají ve vozovém parku i tramvaje a nemělo by to proto pro 

srovnání dobrou vypovídající hodnotu. Analýzu Dopravního podniku města Hradec 

Králové budu provádět za období 2014-2016, jelikož za rok 2017 mi nebyly poskytnuty 

potřebné informace. 

Základní charakteristika  

 Název: Dopravní podnik města Hradec Králové a.s. 

 Právní forma: Akciová společnost 

 Sídlo: Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 

 IČ: 25267213 

 Datum vzniku: 1. 4. 1997 

 Výše základního kapitálu: 713 004 tis. Kč. 

 Akcionář: Statutární Město Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, 

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810 

 Počet zaměstnanců: 381 (k 31. 12. 2016). (37) 

Předmět podnikání 

 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

včetně; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny; vnitrostátní příležitostná osobní; mezinárodní 

příležitostná osobní; vnitrostátní veřejná linková; vnitrostátní zvláštní linková; 

mezinárodní linková; mezinárodní kyvadlová,  

 holičství, kadeřnictví, 
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 provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové, 

  provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 provozování autoškoly, 

 opravy silničních vozidel,  

 zámečnictví, nástrojařství,  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

 pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb. (37) 

Vývoj tržeb 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj tržeb od roku 2007 do roku 2016. V roce 2008 

zaznamenaly tržby skokové zvýšení, ale od té doby dochází k jejich postupnému 

poklesu.  

 

Graf 5: Vývoj tržeb Dopravního podniku města Hradec Králové za období 2007-2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 2007-2016) 
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2.1.4 Porovnání tržeb 

V následujícím grafu jsou porovnány tržby obou sledovaných dopravních podniků.  

 

Graf 6: Porovnání tržeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování (36) – (56)) 

 

V grafu můžeme vidět, že tržby Dopravního podniku města Hradec Králové jsou po 

celé sledované období vyšší, než je tomu u tržeb Dopravního podniku města Pardubic. 

Situace pravděpodobně vznikla z důvodu, že Hradec Králové je nepatrně větší město 

než Pardubice a z toho vyplývá, že mají celkově více přepravených cestujících. Pokud 

bychom vzali rozdíl jednotlivých tržeb, musíme však říci, že pardubický Dopravní 

podnik nezaznamenává tak významné poklesy v tržbách jako je tomu u hradeckého 

Dopravního podniku.  

2.2 Finanční analýza Dopravního podniku města Pardubic 

Finanční analýza, která je provedena v následující kapitole vychází z teoretických 

poznatků, jež jsou předmětem kapitoly 1.8 této práce. Finanční analýza si klade za cíl 

především odhalit nedostatky ve financování a v nakládání s finančními zdroji DPMP. 

Za pomoci analýzy obou výše uvedených dopravních podniků jsou dále navržena 

opatření, která by měla pomoci lepšímu využívání finančních zdrojů a zároveň by měla 

pomoci rozvoji dalších podnikatelských aktivit Dopravního podniku.  
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2.2.1 Absolutní ukazatele 

V následující kapitole je provedena analýza absolutních ukazatelů, a to konkrétně 

horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty a vertikální analýzou rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty.  

2.2.1.1 Horizontální analýza rozvahy  

Při této analýze jsem porovnávala jednotlivé roky, a to za období pěti po sobě jdoucích 

let. Položky rozvahy, jejich nárůst a pokles je vyjádřen absolutní změnou (v tisících Kč) 

a relativní změnou (v procentech). Při analýze byly vyčísleny pouze změny 

u významných položek rozvahy. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že celková suma aktiv a pasiv měla v čase rostoucí 

tendenci. Pouze v roce 2017 došlo k mírnému snížení nárůstu oproti předchozímu roku. 

Skokové zvýšení o více než 275 % zaznamenal dlouhodobý nehmotný majetek v roce 

2014 oproti roku 2013, jelikož zde došlo k rozpracování a částečné implementaci 

nového podnikového informačního systému, jehož finální implementace byla 

dokončena v průběhu roku 2015. Dlouhodobý hmotný majetek zaznamenával v období 

od 2013-2016 klesající tendenci, avšak v roce 2017 se skokově zvýšil, a to o 12,31 % 

oproti roku 2016. Došlo zde hlavně k pořízení nového pozemku, dvou stavebních 

parcel, čtyř nových autobusů a trolejbusové dráhy před Hlavním nádražím 

v Pardubicích.  

Oběžná aktiva se v období od 2013 do 2016 postupně zvyšovala, avšak v roce 2017 se 

oproti předchozímu roku o téměř 14 % snížila, a to především z důvodu výrazného 

snížení krátkodobých pohledávek, které se v tomto období snížily o téměř 77 %. 

Největšího rozdílu mezi krátkodobými pohledávkami dosáhly ostatní pohledávky, které 

se v roce 2017 snížily o 27 210 tis. Kč, což je snížení o téměř 87 %. Krátkodobý 

finanční majetek dosáhl oproti sledovanému období v roce 2017 nejmenšího nárůstu, 

a to o 2,45 %, kdy došlo ke zvýšení peněžních prostředků v pokladně i na účtech.  
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Tab. 3: Horizontální analýza rozvahy Dopravního podniku města Pardubic  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti) 

POLOŽKY 

ROZVAHY 

Meziroční změna položek rozvahy 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
AKTIVA 

CELKEM 
5 840 1,23 6 863 1,43 33 923 6,95 16 021 3,07 

Dlouhodobý 

majetek 
-10 329 -2,61 -23 647 -6,14 -28 693 -7,93 40 998 12,31 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 
273 275,76 -104 -27,96 -88 -32,84 -101 -56,11 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
-10 602 -2,68 -23 543 -6,11 -28 605 -7,91 41 099 12,35 

Oběžná aktiva 16 086 20,49 30 506 32,26 62 601 50,05 -25 460 -13,57 
Zásoby -1 051 -10,87 -303 -3,51 863 10,38 255 2,78 
Dlouhodobé 

pohledávky 
-167 -10,95 0 0,00 3 0,22 4 0,29 

Krátkodobé 

pohledávky 
1 303 13,32 234 2,11 26 700 235,82 -29 131 -76,62 

Krátkodobý 

finanční majetek 
16 001 27,82 30 575 41,59 35 035 33,66 3 412 2,45 

Časové rozlišení 83 7,97 4 0,36 15 1,33 483 42,22 
PASIVA 

CELKEM 
5 840 1,23 6 863 1,43 33 923 6,95 16 021 3,07 

Vlastní kapitál 6 094 1,39 3 867 0,87 28 933 6,46 2 067 0,43 
VH běžného 

účetního období 
3 687 406,50 -727 -15,82 -2234 -57,77 434 26,58 

Cizí zdroje 513 1,74 4 830 16,08 4 262 12,23 13 409 34,28 
Dlouhodobé 

závazky 
1399 192,97 1 562 73,54 843 22,87 259 5,72 

Krátkodobé 

závazky 
-751 -2,78 2 482 9,44 2 895 10,06 10 060 31,75 

Časové rozlišení -942 -12,90 -2 058 -32,34 498 11,57 148 3,08 

 

V oblasti pasiv zaznamenaly největší změny cizí zdroje, a to konkrétně o 34.28 %, jež 

se v roce 2017 zvýšily oproti roku 2016. K tomuto zvýšení došlo především v důsledku 

výrazné změny (téměř 32 %) v oblasti krátkodobých závazků, kdy největšího rozdílu 

oproti roku 2016 dosáhly závazky z obchodních vztahů, a to 76 %. Dlouhodobé závazky 

v roce 2014 vzrostly o téměř 193 %, což bylo zapříčiněno výrazným zvýšením 

odloženého daňového závazku. 
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2.2.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy - aktiva 

Kromě zhodnocení změn položek rozvahy, které bylo provedeno horizontální analýzou 

výše, je třeba také zhodnotit změnu struktury rozvahy v čase. Pro tuto změnu struktury 

slouží vertikální analýza, která je pro Dopravní podnik města Pardubic provedena níže, 

a to v letech 2013-2017. Celková hodnota aktiv a pasiv je zde brána jako 100 % 

a jednotlivé položky aktiv a následně pasiv jsou vyjádřeny a znázorněny jako podíly na 

tomto celku.  

V grafu a tabulce uvedených níže je provedena vertikální analýza aktiv a následně 

vertikální analýza dlouhodobého majetku.  

 

Graf 7: Vertikální analýza rozvahy  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních výkazů) 

 

Z grafu vertikální analýzy je patrné, že největší měrou je zastoupen dlouhodobý 

majetek. Dlouhodobý majetek představuje za posledních pět let 74,17 % hodnoty aktiv.  

Podíly jednotlivých položek jsou vyčísleny v následující tabulce.  
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Tab. 4: Vertikální analýza rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních výkazů) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 83,27 % 80,11 % 74,14 % 63,82 % 69,54 % 

Oběžná aktiva 16,51 % 19,66 % 25,63 % 35,96 % 30,16 % 

Časové rozlišení 0,22 % 0,23 % 0,23 % 0,22 % 0,30 % 

 

Důležitou součástí vertikální analýzy je zhodnocení příčin, proč má společnost takto 

vysoký poměr dlouhodobého majetku a zjištění jeho struktury. Struktura dlouhodobého 

majetku a její grafické znázornění jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. Základem 

pro výpočet je celková suma dlouhodobého majetku. Jelikož společnost neeviduje žádné 

hodnoty u dlouhodobého finančního majetku a dlouhodobý nehmotný majetek má 

pouze zanedbatelný podíl na celkovém dlouhodobém majetku (pouze 0,097 %), bude 

zobrazena pouze struktura dlouhodobého hmotného majetku.  

 

Graf 8: Vertikální analýza dlouhodobého hmotného majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 
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Z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že nejvyšší podíl na dlouhodobém hmotném 

majetku mají hmotné movité věci a jejich soubory. Tato položka měla v období 2013-

2016 mírně klesající tendenci, avšak v roce 2017 došlo k výraznějšímu snížení 

(cca o 14,5 milionu Kč), což bylo způsobeno vyřazením části opotřebovaných autobusů 

a jelikož nedošlo v roce 2017 k dostatečné kompenzaci tohoto prodeje, tak došlo ke 

snížení čisté hodnoty majetku. Druhou nejvyšší položkou jsou stavby, kam řadíme 

jednak administrativní budovy, budovu depa a další. Ke skokovému zvýšení, konkrétně 

o cca 10 % došlo v roce 2017 u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, což 

je způsobeno započetím výstaveb dvou trolejbusových tratí konkrétně se jedná 

o prodloužení trolejbusové linky číslo 13 a linky číslo 2. Níže uvedená tabulka 

znázorňuje procentní podíly jednotlivých podstatných položek dlouhodobého hmotného 

majetku. 

Tab. 5: Vertikální analýza dlouhodobého hmotného majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Pozemky 8,54 % 8,78 % 9,35 % 10,15 % 11,98 % 

Stavby 28,61 % 27,93 % 28,14 % 27,47 % 26,17 % 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
62,28 % 62,97 % 61,58 % 60,36 % 49,85 % 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,56 % 0,31 % 0,70 % 1,66 % 11,70 % 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,00 % 0,00 % 0,22 % 0,34 % 0,30 % 

 

Vertikální analýzy rozvahy – pasiva 

Vertikální analýza pasiv Dopravního podniku byla provedena stejným způsobem, jako 

vertikální analýza aktiv. Opět byly porovnány nejdůležitější položky pasiv s hodnotou 

celkových pasiv.  
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Graf 9: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Výše uvedený graf znázorňuje poměr jednotlivých položek pasiv k celkovým pasivům. 

Z grafu je zřejmé, že podnik má vysoký poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Tato 

skutečnost není pro podnik lichotivá. Za ideální se považuje stav, kdy je poměr 

vlastního kapitálu k cizím zdrojům 50:50. Horší variantou, jako je tomu v našem 

případě, je když má podnik vyšší podíl vlastního kapitálu. Z hlediska výhodnosti 

financování to znamená, že financování cizími zdroji je výhodnější než financování 

vlastním kapitálem z důvodu působení daňového štítu. Z grafu je však patrné, 

že dochází k pomalému růstu poměru cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. Tabulka níže 

ukazuje procentní hodnoty položek pasiv. 

Tab. 6: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 92,14 % 92,29 % 91,79 % 91,36 % 89,03 % 

Cizí zdroje 6,21 % 6,24 % 7,14 % 7,50 % 9,77 % 

Časové rozlišení 1,65 % 1,47 % 1,07 % 1,14 % 1,21 % 
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2.2.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Následující tabulka zachycuje vývoj jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát za 

období 2013 – 2017, zobrazuje pokles či nárůst těchto položek jak v absolutním 

vyjádření (údaje v tisících Kč), tak i v procentním vyjádření.  

Provedená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty ukázala snižující se tendenci tržeb 

z prodeje výrobků a služeb, proti čemuž bylo v září roku 2016 přijato opatření v podobě 

zvýšení jízdného pro cestující. Toto opatření se ukázalo jako účinné, jelikož v roce 2017 

došlo k růstu nikoli k poklesu tržeb.  

Pro účely výpočtů výkonové spotřeby a výkonů, byla použita suma spotřeby materiálu 

a energie, služeb a nákladů na prodané zboží a pro výpočet výkonů suma změny stavu 

zásob a aktivace. V čase dochází k postupnému snižování výkonové spotřeby i výkonů. 

Rychleji se snižuje výkonová spotřeba, což značí efektivnější činnost firmy. Dále zde 

došlo ke tří procentnímu vzrůstu mzdových nákladů, a to z důvodu zvyšování 

přesčasových mezd zaměstnancům (převážně řidičům MHD). Meziroční nárůst 

přesčasových mezd se pohybuje kolem 44 %.  

Tab. 7: Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

POLOŽKY VZZ 
Meziroční změna položek VZZ 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
-311 -0,22 -539 -0,38 -6 264 -4,40 1 396 1,03 

Tržby za prodej zboží -2 671 -9,97 -3 690 -15,31 -4 589 -22,48 -865 -5,46 
Výkonová spotřeba -7 552 -6,59 -2 762 -2,58 -5 071 -4,86 -1 081 -1,09 
Výkony 1 317 72,56 -900 -28,74 -3 766 -168,73 -782 50,98 
Osobní náklady 2 416 1,51 1 881 1,16 3 805 2,32 8 862 5,28 

Úpravy hodnot DNM 

a DHM 
-2 086 -3,81 -704 -1,34 -3858 -7,43 -628 -1,31 

Ostatní provozní 

výnosy 
4 421 2,65 1 867 1,09 3 053 1,76 5 489 3,12 

Ostatní provozní 

náklady 
3 890 47,00 -906 -7,45 1 302 11,56 -1 285 -10,23 

Provozní výsledek 

hospodaření 
5 538 367,73 -1 276 -18,11 -2 824 -48,96 403 13,69 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-120 46,69 -77 20,42 -13 2,86 -7 1,50 

Výsledek hospodaření 

za účetní období 
3 687 406,50 -727 -15,82 -2 034 -52,60 234 12,77 
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V roce 2017 vzrostl oproti roku 2016 také provozní výsledek hospodaření, což lze také 

považovat za velice pozitivní jev, jelikož to značí zvýšení hospodárnosti provozní 

činnosti podniku. V roce 2017 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření za účetní období, 

což značí také dobré fungování společnosti. Na zvýšení hospodářského výsledku 

se podepsalo hlavně zvýšení tržeb jak z prodeje výrobků a služeb tak z prodeje zboží.  

2.2.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty - výnosy 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je rozdělena na vertikální analýzu výnosů 

a vertikální analýzu nákladů. Obě tyto analýzy jsou znázorněny grafem a tabulkou, kde 

jsou vyjádřeny procentní hodnoty nejdůležitějších položek nejprve výnosů a následně 

nákladů. 

 

Graf 10: Vertikální analýza výnosů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Z grafu a následné tabulky je patrné postupné nepatrné snižování výkonů (pro účely této 

analýzy bylo do výkonů kromě změny stavu zásob a aktivace, počítáno i s tržbami 

za prodej vlastních výrobků a služeb). Nejvýrazněji jsou v celkových výnosech 

zastoupeny ostatní provozní výnosy, které mají rostoucí tendenci a tvoří více než 

poloviční zastoupení. Takto vysokých hodnot ostatní provozní výnosy dosahují 

z důvodu poskytnutých dotací od města Pardubic, Pardubického kraje a obsluhovaných 
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obcí, které sem jsou zahrnuty. Výnosové úroky stejně jako tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu (v roce 2017 došlo k prodeji některých autobusů 

MHD), zastupují pouze malé procento z celkového podílu na tržbách.  

Tab. 8: Vertikální analýza výnosů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

VÝNOSY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za prodej zboží 7,91 % 7,06 % 6,05 % 4,85 % 4,51 % 

Výkony 42,80 % 42,77 % 42,73 % 41,20 % 40,74 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 0,25 % 0,31 % 0,14 % 0,07 % 0,15 % 

Ostatní provozní výnosy 48,98 % 49,83 % 51,08 % 53,88 % 54,60 % 

Výnosové úroky 0,06 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty - náklady 

Vertikální analýza tržeb byla stejně jako vertikální analýza nákladů provedena 

na nejdůležitějších nákladových položkách. Opět je zde znázorněn graf a následně 

tabulka, kde jsou hodnoty v procentním vyjádření v poměru k celkovým nákladům. 

 

Graf 11: Vertikální analýza nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 
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Nejvýraznější položkou jsou zde osobní náklady, které dosahují hodnot přes padesát 

procent celkové hodnoty nákladů. Nárůst osobních nákladů je způsoben jednak inflací, 

ale také nárůstem přesčasových mezd řidičům. Do budoucna je pravděpodobné, že bude 

i nadále docházet k nárůstu osobních nákladů, jelikož je velký nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, zejména pak řidičů MHD.  

Významnou položkou v poměru k celkovým nákladům je také výkonová spotřeba, která 

tvoří zhruba čtvrtinu celkových nákladů. Pro účely této analýzy byly do výkonové 

spotřeby zahrnuty služby, spotřeba materiálu a energie a také náklady na prodané zboží. 

Nejvýraznější položkou ve výkonové spotřebě je spotřeba materiálu a energie, 

dosahující téměř sedmdesáti procent celkové hodnoty výkonové spotřeby. Takto vysoké 

hodnoty dosahuje zejména v důsledku vysoké spotřeby pohonných hmot pro vozy MHD 

a zároveň kvůli vysoké spotřebě energie z největší části spotřebované na provoz 

trolejbusů. 

Tab. 9: Vertikální analýza nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

NÁKLADY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100% 100% 

Náklady na prodané zboží 7,23 % 7,09 % 5,25 % 3,97 % 3,53 % 

Výkonová spotřeba 26,67 % 18,57 % 26,06 % 26,30 % 25,80 % 

Osobní náklady 47,31 % 54,09 % 49,31 % 51,28 % 52,87 % 

Daně a poplatky 0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,11 % 0,12 % 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
16,24 % 17,53 % 15,59 % 14,66 % 14,18 % 

Ostatní provozní náklady 2,32 % 2,09 % 3,24 % 3,41 % 3,26 % 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,10 % 0,49 % 0,43 % 0,26 % 0,24 %  

 

2.2.2 Analýza provozních ukazatelů 

V analýze provozních ukazatelů jsou níže vyčísleny produktivity práce z výkonů 

a z přidané hodnoty. Oba ukazatele jsou počítány za období 2013-2017. 
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Tab. 10: Analýza provozních ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Produktivita práce z výkonů 356,07 361,2 363,44 334,47 336,84 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 
140,35 155,97 152,25 127,11 129,49 

Počet zaměstnanců 407 404 397 402 401 

 

Produktivita práce z výkonů znázorňuje, kolik výkonů připadá na jednoho zaměstnance 

a produktivita práce z přidané hodnoty kolik přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Oba tyto ukazatele by měly mít v čase rostoucí charakter. V roce 2016 

došlo u obou ukazatelů k poklesu na své minimum především z důvodu poklesu tržeb 

z prodeje výrobků a služeb, které oproti roku 2015 poklesly o více než šest milionů Kč, 

ale v roce 2017 oba ukazatele vzrostly, což bylo způsobeno nárůstem výkonů.   

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů je nejprve provedena analýza zadluženosti dále 

rentability, likvidity a aktivity. 

2.2.3.1 Ukazatele zadluženosti 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že společnost využívá k financování 

převážně vlastní kapitál. Graf a následně i tabulka níže demonstrují vyčíslené hodnoty 

ukazatelů celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování.  
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Graf 12: Analýza poměrových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Celková zadluženost společně s koeficientem samofinancování by měla dosahovat 

hodnoty 100 %, což se ve všech sledovaných období povedlo. Nicméně ke zlatému 

standardu financování, tedy 50 % financování z vlastních zdrojů a 50 % financování 

z cizích zdrojů se společnost neblíží ani v jednom roce.  

Ukazatel celkové zadluženosti, tedy poměru cizích zdrojů k celkovým aktivům, sice 

vykazuje v čase rostoucí tendenci, ale trend vývoje není dostačující. Společnost 

dosahuje takovýchto hodnot především proto, že podnik má vysoký podíl vlastního 

kapitálu, kde jsou zahrnuty ostatní kapitálové fondy, které tvoří největší část vlastního 

kapitálu. Podnik by pro zlepšení svého financování měl začít více využívat cizí zdroje, 

především bankovní úvěry. 

Tab. 11: Analýza poměrových ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 6,21 % 6,24 % 7,14 % 7,50 % 9,77 % 

Koeficient samofinancování 92,14 % 92,29 % 91,79 % 91,36 % 89,03 % 

Úrokové krytí 1 506 7 044 5 768 2 944 3 347 

 

Ukazatel úrokového krytí vyjádřený poměrem výsledku hospodaření před odečtením 

daní a nákladových úroků, dosahuje takto vysokých hodnot z důvodu absence 
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bankovních úvěrů a tím pádem nákladových úroků. Hodnoty úrokového krytí jsou tedy 

provozní výsledky hospodaření za jednotlivá období. 

2.2.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability mají za úkol sledovat to, jak firma zhodnocuje vložené prostředky. 

Proto jsou v analýzách porovnávány jednotlivé druhy kapitálu s dosaženým ziskem. Pro 

výpočet rentability vloženého kapitálu (ROI) je ve výpočtu použit výsledek hospodaření 

před zdaněním a před odečtením úroků (provozní výsledek hospodaření) a pro ostatní 

rentability jsou použity výsledky hospodaření po zdanění (EAT). Výsledné hodnoty 

jednotlivých ukazatelů jsou graficky znázorněny v níže uvedeném grafu a tabulce. 

 

Graf 13: Analýza ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu, které vyjadřuje, jak se zhodnocují veškerá aktiva 

společnosti financované vlastním i cizím kapitálem. Ukazatel zobrazuje efektivnost 

hospodaření společnosti. V čase vykazuje kolísavý trend a dosahuje velice malých 

hodnot z důvodu nízkého výsledku hospodaření.  

Rentabilita celkových aktiv má také kolísavý trend. Děje se tak hlavně v důsledku 

postupného zvyšování aktiv společnosti a kolísání tržeb. V praxi by hodnota rentability 
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celkových aktiv měla být menší, než rentabilita vlastního kapitálu. Což společnost 

splňuje ve všech sledovaných obdobích.  

Rentabilita vlastního kapitálu zobrazuje, jakou výnosnost přináší kapitál vlastníky 

vložený do podniku. Ukazatel rentability má v čase kolísavou tendenci, stejně jako je 

tomu u ostatních ukazatelů rentability.  

Tab. 12: Analýza ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita vloženého kapitálu 0,32 % 1,46 % 1,18 % 0,56 % 0,62 % 

Rentabilita celkových aktiv 0,19 % 0,95 % 0,79 % 0,31 % 0,38 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,21 % 1,03 % 0,86 % 0,34 % 0,43 % 

Rentabilita tržeb 0,53 % 2,74 % 2,37 % 1,07 % 1,35 % 

 

2.2.3.3 Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity ukázala, že společnost je solventní a z tohoto hlediska 

vypadá pro věřitele důvěryhodně. Všechny vyčíslené hodnoty se však pohybují nad 

svými doporučenými horními hranicemi, a proto by společnost měla zvážit využití 

přebytečných finančních zdrojů pro investici, která by je zhodnotila, jelikož jejich držba 

nepřináší společnosti žádnou hodnotu a tyto prostředky jsou proto využívány 

neefektivně. 

Okamžitá likvidita se nad doporučenou horní hranicí 0,5 pohybuje ve všech 

sledovaných obdobích. Dosahuje zároveň nejnižších hodnot ze všech sledovaných 

druhů likvidit, jelikož je do jejího výpočtu zahrnován pouze krátkodobý finanční 

majetek jako nejlikvidnější složka oběžných aktiv a zásoby a krátkodobé pohledávky 

jsou z výpočtu vyloučeny.  

Ukazatel pohotové likvidity vylučuje z oběžných aktiv pouze položku zásob. Hodnoty 

se opět pohybují nad doporučenou horní hranicí, která činí 1,5, což je z hlediska věřitelů 

velice příznivé. Znamená to, že společnost má v oběžných aktivech více zastoupeny 

pohotové prostředky, které mohou být využity ke zhodnocení a nejsou vázány 

v zásobách. 
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Graf 14: Analýza ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Běžná likvidita dosahuje stejně jako předchozí analyzované likvidity hodnot nad 

doporučenou horní hranicí, jež činí 2,5. Nejvíce se k ní přiblížila v roce 2013, kdy ji 

překročila pouze o 0,4. Naopak nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2016, kdy její hodnota 

činila téměř 6. Důvodem ke skokovému snížení, ke kterému došlo v roce 2017, bylo 

výrazné snížení krátkodobých pohledávek, a to o cca 29 000 tis. Kč. 

Tab. 13: Analýza ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 2,13 2,79 3,62 4,39 3,41 

Pohotová likvidita 2,54 3,27 4,06 5,63 3,66 

Běžná likvidita 2,90 3,60 4,35 5,92 3,89 

 

K ukazatelům likvidity lze říci, že společnost je solventní pro své věřitele a může 

investovat do nových projektů. 

2.2.3.4 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv ukazuje v čase mírně klesající trend, zatímco obrat stálých aktiv 

trend kolísavý. Doporučené hodnoty pro obrat celkových aktiv jsou od 1,6 do 3, 

přičemž hodnoty ve všech sledovaných obdobích nedosahují ani této minimální hranice. 
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2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

2013 2014 2015 2016 2017

Okamžitá likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita



65 

 

základě toho lze říci, že Dopravní podnik nedostatečně využívá svá aktiva. Pokles je 

pravděpodobně způsoben postupným poklesem tržeb společnosti.  

Obrat zásob stejně jako doba obratu zásob vykazují v čase kolísavý trend, nicméně 

rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou není nijak markantní. Průměrná doba obratu 

zásob je 20,24 dne, což je přijatelná hodnota.  

Obrat celkových aktiv, stálých aktiv a obrat zásob je vyjádřen v počtu obratů za rok. 

Tab. 14: Analýza ukazatelů aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 0,30 0,35 0,33 0,29 0,28 

Obrat stálých aktiv 0,43 0,44 0,45 0,46 0,41 

Obrat zásob 17,65 19,48 19,61 16,56 16,20 

Doba obratu zásob (počet dní) 20,39 18,48 18,35 21,74 22,23 

Doba obratu závazků (počet dní) 18,02 13,20 19,62 28,21 49,38 

Doba obratu pohledávek (počet dní)  16,45 18,32 13,57 14,83 10,23 

 

Doba obratu závazků a doba obratu pohledávek má své specifikum v tom, že by zde 

mělo platit pravidlo, které říká, že pro podnik je výhodnější, pokud doba obratu 

pohledávek je kratší než doba obratu závazků. To znamená, že pokud je doba obratu 

závazků delší než doba obratu pohledávek, tak je poskytován bezúročný obchodní úvěr 

společnosti od dodavatelů. Pokud je tomu naopak a doba obratu pohledávek je delší než 

doba obratu závazků, tak společnosti hrozí platební neschopnost.  

Doba obratu závazků má rostoucí charakter a průměrná doba obratu závazků pro 

Dopravní podnik činí 25,7 dní. Doba obratu pohledávek má charakter kolísavý a jeho 

průměrná hodnota ve sledovaném období činí 14,7 dne. Podmínka, kdy by měla doba 

obratu závazků převyšovat dobu obratu pohledávek je v případě Dopravního podniku 

splněna ve všech sledovaných obdobích, pouze v roce 2014 tato podmínka splněna 

nebyla. Nejlepšího výsledku v poměru dob splatnosti bylo dosaženo v roce 2017, kdy 

rozdíl činil 39,15 dne a bylo tak ve sledovaném období dosaženo nejefektivnějšího 

čerpání bezúročného obchodního úvěru. Na druhou stranu v roce 2014, kdy nebyla 

splněna podmínka a doba obratu pohledávek převyšovala dobu obratu závazků o 5 dní. 

V tomto roce hrozilo Dopravnímu podniku města Pardubic riziko druhotné platební 
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neschopnosti a podnik musel ke splácení svých závazků k dodavatelům využít vlastních 

zdrojů. 

 

 

Graf 15: Analýza doby obratu závazků a pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

2.2.4 Soustavy ukazatelů 

Pro účely analýzy soustav ukazatelů jsou použity dva bankrotní modely, a to Altmanovo 

Z-skóre a Index IN05. Uvedené modely odhalují, zda u společnosti může dojít 

k finančním problémům či v horším případě bankrotu.  

Altmanovo Z-skóre 

Za uspokojivé jsou považovány hodnoty vyšší než 2,9. Podniku, který dosahuje hodnot 

nižších než 1,1, hrozí již výše zmíněné finanční problémy. Z analýzy, která byla 

do tohoto okamžiku provedena, neočekávám, že by podnik měl mít v budoucnu finanční 

problémy či dokonce spět k bankrotu.  

Součástí Z-skóre je pět vybraných poměrových ukazatelů, ke kterým jsou přiřazeny 
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 x3 = 3,107 * (EBIT / aktiva celkem) 

 x4 = 0,42 * (účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje) 

 x5 = 0,998 * (tržby / aktiva) 

Tab. 15: Altmanovo Z-skóre  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

x1 0,11 0,11 0,17 0,24 0,19 

x2 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 

x3 0,01 0,05 0,04 0,02 0,02 

x4 6,23 6,21 5,40 5,12 3,83 

x5 0,36 0,35 0,33 0,29 0,28 

SOUČET 6,65 6,65 5,88 5,62 4,27 

 

Hodnoty, kterých Altmanův index dosahuje, jsou ve všech sledovaných obdobích velice 

uspokojivé. Sice mají v čase klesající tendenci, ale z grafu je zřejmé, že horní hranici 

šedé zóny se přiblížily pouze nepatrně a společnost se nemusí znepokojovat. Na poklesu 

Altmanova indexu má nejvyšší význam vlastní kapitál a cizí zdroje, tedy ukazatel x4, 

který znázorňuje účetní hodnotu vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Jeho pokles je 

zapříčiněn především většími přírůstky v cizích zdrojích oproti vlastnímu kapitálu 

společnosti. Nicméně z dosažených výsledků vyplývá, že Dopravní podnik města 

Pardubic i přes pokles tohoto bankrotního ukazatele dosahuje velice dobrých výsledků 

a finančních problémů nebo dokonce bankrotu se nemusí obávat. 

Následující graf, jak již bylo výše zmíněno, znázorňuje Altmanovo Z-skóre Dopravního 

podniku města Pardubic ve srovnání s hodnotami, které byly určeny jako hodnoty 

finančního ohrožení společnosti a hodnoty, které znázorňují minimální hranici finanční 

stability společnosti.  
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Graf 16: Altmanovo Z-skóre  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Index IN05 

Index IN05 je dalším ze soustav ukazatelů, který je pro účely této práce vypočítán. 

Jelikož se analyzovaná společnost pohybuje v českém prostředí, je tomu přizpůsoben 

i tento index a měl by mít dobrou vypovídající schopnost. Jak bylo již zmíněno 

v teoretické části práce, konkrétně v kapitole 1.8.4.2, je ukazatel x2 EBIT/nákladové 

úroky nahrazen číslem 9, aby nedocházelo ke zkreslování celkové hodnoty indexu. 

Index IN05 se opět skládá z jednotlivých ukazatelů, ke kterým jsou přiřazeny indexy: 

 x1 = 0,13 * (aktiva celkem / cizí zdroje) 

 x2 = 0,04 * (EBIT / nákladové úroky) 

 x3 = 3,92 * (EBIT / aktiva celkem) 

 x4 = 0,21 * (výnosy / aktiva celkem) 

 x5 = 0,09 * (oběžná aktiva / krátkodobé závazky) 
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Tab. 16: Index IN 05  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

x1 2,09 2,08 1,82 1,73 1,33 

x2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

x3 0,012 0,057 0,05 0,022 0,02 

x4 0,075 0,073 0,07 0,061 0,06 

x5 0,26 0,32 0,39 0,53 0,35 

SOUČET 2,80 2,90 2,69 2,71 2,13 

 

I ukazatel IN 05 dosahuje velice příznivých hodnot. Horní hranici šedé zóny se 

Dopravní podnik přiblížil nejvíce v roce 2017, což bylo zapříčiněno především 

ukazatelem x1, který měří poměr celkových aktiv k cizím zdrojům. K takovému snížení 

ukazatele došlo především z důvodu velkého navýšení cizích zdrojů (v roce 2017 

narostly o téměř 13,5 milionu Kč oproti roku 2016).  

 

Graf 17: Index IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 

Výsledky provedené analýzy obou soustav ukazatelů, jak Altmanův index, tak Index IN 

05 lze zhodnotit za velice příznivé. Z vypočtených hodnot lze usoudit, že podniku 

v nejbližší době nehrozí bankrot ani výraznější finanční potíže. 
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2.3 Srovnání s Dopravním podnikem města Hradec Králové 

Jelikož Dopravní podnik města Pardubic nemá konkurenta, se kterým by bylo adekvátní 

porovnání, tak jsem pro srovnání vybrala Dopravní podnik města Hradec Králové, což 

je, jak bylo zmíněno dříve v této práci, dobře porovnatelná společnost. Pro účely této 

práce bude provedeno srovnání v oblasti poměrových ukazatelů. Jelikož mi 

od Dopravního podniku města Hradec Králové nebyly poskytnuty údaje za rok 2017, 

tak je srovnávací analýza provedena pouze pro období 2013-2016. 

2.3.1 Porovnání poměrových ukazatelů 

Následující kapitola je zaměřena na porovnání hodnot jednotlivých poměrových 

ukazatelů.  

2.3.1.1 Ukazatele zadluženosti 

Obsahem této kapitoly je analýza ukazatelů zadluženosti Dopravního podniku města 

Pardubic a Dopravního podniku města Hradec Králové. Z níže uvedené tabulky je 

zřejmé, že obě společnosti mají podobnou strukturu financování. Ani u jedné 

společnosti není splněno pravidlo padesát na padesát, tedy financování podnikatelských 

aktivit z padesáti procent vlastními zdroji a z padesáti procent zdroji cizími. 

Tab. 17: Srovnání ukazatelů zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společností) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 
DPMP 6,21 % 6,24 % 7,14 % 7,50 % 9,77 % 

DPMHK 6,90 % 8,04 % 8,18 % 9,05 % 
 

Koeficient samofinancování 
DPMP 92,14 % 92,29 % 91,79 % 91,36 % 89,03 % 

DPMHK 91,48 % 90,45 % 90,28 % 89,48 % 
 

Úrokové krytí (v tis. Kč) 
DPMP 1 506 7 044 5 768 2 944 3 347 

DPMHK 376 926 505 876 
 

 

Nepatrně lépe z tohoto srovnání vychází hradecký Dopravní podnik, avšak ani jeho 

hodnoty nejsou pro financování vyhovující. V obou případech společnosti využívají 

jako zdroj svého financování převážně vlastní kapitál, který je považován za dražší 

variantu financování, jelikož se zde nevyužívá daňový štít jako u cizích zdrojů 

financování. Oba Podniky by měly začít k financování více své cizí zdroje. Pokud 
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k tomu dojde, měly by sledovat a řídit ukazatel úrokového krytí. Ukazatel úrokového 

krytí zobrazuje ve všech sledovaných obdobích pouze provozní výsledek hospodaření, 

jelikož ani jeden z Dopravních podniků nemá žádné úvěry, ze kterých by plynuly 

nákladové úroky. Z hodnot ukazatelů zadluženosti uvedených v tabulce je zřejmé, 

že Dopravní podnik města Pardubic dosahuje lepších výsledků, než Dopravní podnik 

města Hradec Králové. Rozdíly v jednotlivých letech jsou velmi vysoké. Nejvyššího 

rozdílu bylo dosaženo v roce 2015, kdy provozní výsledek hospodaření DPMP 

převyšoval provozní výsledek hospodaření DPMHK 11,42x a nejmenšího rozdílu bylo 

dosaženo o rok později, kdy provozní výsledek hospodaření DPMHK byl 3,06x nižší 

než provozní výsledek hospodaření DPMP. 

2.3.1.2 Ukazatele rentability 

Obsahem následující podkapitoly diplomové práce je srovnání analýzy ukazatelů 

rentability provedené u obou sledovaných podniků za období 2013-2016. Analýza 

rentability je provedena opět pro všechny čtyři ukazatele, a to pro rentabilitu vloženého 

kapitálu (ROI), rentabilitu celkových aktiv (ROA), rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) 

a rentabilitu tržeb (ROS).  

Tab. 18: Srovnání ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společností) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita 

vloženého kapitálu 

DPMP 0,32 % 1,46 % 1,18 % 0,56 % 0,62 % 

DPMHK 0,04 % 0,09 % 0,05 % 0,09 % 
 

Rentabilita 

celkových aktiv 

DPMP 0,19 % 0,95 % 0,79 % 0,31 % 0,38 % 

DPMHK -0,081 % -0,077 % -0,069 % -0,001 % 
 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 

DPMP 0,21 % 1,03 % 0,86 % 0,34 % 0,43 % 

DPMHK -0,089 % -0,085 % -0,076 % -0,002 % 
 

Rentabilita tržeb 
DPMP 0,53 % 2,74 % 2,37 % 1,07 % 1,35 % 

DPMHK -0,46 % -0,43 % -0,43 % -0,01 % 
 

 

Z tabulky znázorňující hodnoty jednotlivých ukazatelů vyplývá, že ve sledovaném 

období se ve všech případech lépe daří Dopravnímu podniku města Pardubic. Kromě 

rentability vloženého kapitálu dosahuje Dopravní podnik města Hradec Králové 

záporných hodnot, což svědčí o tvorbě nulového přínosu pro vlastníky. Záporných 

hodnot společnost dosahuje z důvodu záporného výsledku hospodaření po zdanění, 
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kterého dosahuje zejména zásluhou vyšších hodnot výkonové spotřeby a nižších hodnot 

přidané hodnoty. Kromě kolísavého trendu ukazatele rentability vloženého kapitálu 

u Dopravního podniku města Hradec Králové, mají všechny ukazatele rostoucí 

tendenci, avšak i přes tento mírný pokles dosahují neuspokojivých hodnot pro své 

vlastníky. DPMP sice také nedosahuje ideálních výsledků, kdy by byl Podnik 

pro vlastníky více rentabilní, nicméně ve srovnání s DPMHK, jsou hodnoty 

provedených analýz uspokojivé. 

2.3.1.3 Ukazatele likvidity 

Následující kapitola se zabývá porovnáním analýzy ukazatelů likvidit. Nejprve byla 

provedena analýza okamžité likvidity, dále pak likvidity pohotové a nakonec likvidity 

běžné. Opět jako u výše provedených srovnávacích analýz byla použita data za období 

2013-2016 a jsou srovnány DPMP a DPMHK. 

Tab. 19: Srovnání ukazatelů likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společností) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 
DPMP 2,13 2,79 3,62 4,39 3,41 

DPMHK 2,42 3,17 3,22 3,26 
 

Pohotová likvidita 
DPMP 2,54 3,27 4,06 5,63 3,66 

DPMHK 3,09 3,68 3,73 3,58 
 

Běžná likvidita 
DPMP 2,90 3,60 4,35 5,92 3,89 

DPMHK 3,28 3,81 3,89 3,67 
 

 

Doporučené hodnoty ukazatele okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 0,2-

0,5. Toto rozmezí je u obou Podniků v celém sledovaném období výrazně překročeno. 

Zde dosahuje lepších hodnot Dopravní podnik města Hradec Králové, pouze v roce 

2015 byla hodnoty okamžité likvidity vyšší u Dopravního podniku města Pardubic. To, 

že byla v obou případech doporučená hodnota překročena, je pozitivní jev, nicméně by 

v čase už neměla růst, jelikož to znamená, že mají Podniky velkou hodnotu 

krátkodobého finančního majetku. Dle mého názoru je dosahování vyšších a vyšších 

hodnot ukazatelů likvidity neefektivní, jelikož dochází k hromadění přebytečného 

krátkodobého finančního majetku, nejčastěji finančních prostředků ať už v pokladně 

nebo na bankovních účtech. Tyto prostředky by měly být vhodně investovány, 

aby Dopravním podnikům přinášely hodnotu v podobě zisku. U pohotové a běžné 
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likvidity opět hodnoty převyšují doporučená rozmezí. I zde platí, že vyšší hodnoty 

ukazatelů značí neefektivně využívané prostředky. V případě pohotové likvidity 

nadměrná výše oběžných aktiv přispívá k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků a tím pádem k celkové výnosnosti těchto prostředků. Vyšší hodnoty běžné 

likvidity ukazují nižší míru nebezpečí, že by se Podnik dostal do platební neschopnosti.  

2.3.1.4 Ukazatele aktivity 

Tato podkapitola je zaměřena na srovnání analýzy ukazatelů aktivity. Byla provedena 

srovnávací analýza obratu celkových aktiv, obratu stálých aktiv, obratu zásob, doby 

obratu zásob, doby obratu zásob a doby obratu pohledávek. Doby obratu jsou uvedeny 

v počtu dní a jednotlivé rychlosti obratu vyjadřují, kolikrát se položky přemění v dané 

období v tržby. Analýza je opět provedena za období 2013-2016. 

Tab. 20: Srovnání ukazatelů aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společností) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 
DPMP 0,30 0,35 0,33 0,29 0,28 

DPMHK 0,18 0,17 0,16 0,16 
 

Obrat stálých aktiv 
DPMP 0,43 0,44 0,45 0,46 0,41 

DPMHK 0,19 0,19 0,18 0,19 
 

Obrat zásob 
DPMP 17,65 19,48 19,61 16,56 16,2 

DPMHK 36,02 39,86 29,44 36,29 
 

Doba obratu zásob (počet 

dní) 

DPMP 20,39 18,48 18,35 21,74 22,23 

DPMHK 10,00 9,03 12,23 9,92 
 

Doba obratu závazků 

(počet dní) 

DPMP 18,02 13,2 19,62 28,21 49,38 

DPMHK 16,19 27,76 28,96 52,67 
 

Doba obratu pohledávek 

(počet dní)  

DPMP 16,45 18,32 13,57 14,83 10,23 

DPMHK 20,28 8,35 11,82 4,85   

 

Oba ukazatele obratu aktiv ukazují, že aktiva, ať už celková nebo stálá, lépe využívá 

Dopravní podnik města Pardubic. Hodnoty dosahují v čase lepších hodnot ve všech 

sledovaných obdobích. Ukazatel obratu celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se celková 

aktiva obrátí v tržby. Z toho lze usoudit, že čím vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím 

jsou aktiva podniku efektivněji využívána. Zvýšení hodnoty těchto ukazatelů 

dosáhneme zvýšením tržeb, případně odprodejem některého méně využívaného 

majetku. 
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Obrat zásob zachycuje počet obrátek zásob za jeden rok. V praxi to znamená, kolikrát 

je každá položka zásob za rok prodána a znovu naskladněna. Ukazatel by měl dosahovat 

co nejnižších hodnot, což se lépe podařilo DPMHK. Nižší hodnoty u hradeckého 

Dopravního podniku svědčí o tom, že zde jsou zásoby (nejčastěji v podobě pohonných 

hmot) rychleji spotřebovávány a znovu naskladněny než je tomu u DPMP, jehož 

hodnoty ukazatele obratu zásob dosahují téměř dvojnásobných hodnot. DPMP by měl 

tedy efektivněji hospodařit se svými zásobami, jelikož v nich má uloženy peněžní 

prostředky, které by spíše mohly sloužit k efektivnímu investování a tvorbě zisku. Doba 

obratu zásob vykazuje stejný trend jako doba obratu zásob. I zde dosahuje lepších 

hodnot DPMHK a zde lze říci, že čím kratší doma obratu zásob je, tím lépe. DPMP 

dosahuje průměrné hodnoty doby obratu zásob za období 2013-2016 19,74 dne, zatímco 

DPMHK za stejné období 10,3 dne, což je ve srovnání opět téměř dvojnásobek.  

Doba obratu závazků by měla převyšovat hodnoty doby obratu pohledávek, což se 

u obou podniků splňuje až na jedinou výjimku, kterou činí u DPMHK rok 2013 

a u DPMP rok 2014. V případě doby obratu závazků dosahuje lepších výsledných 

hodnot DPMP, jehož průměrná doba splatnosti závazků činí 19,76 dne, zatímco 

průměrná doba obratu závazků DPMHK je 31,39 dne. U doby obratu pohledávek je 

tomu naopak. Zde lepší hodnoty vykazuje DPMHK, a to průměrnou dobu obratu 

pohledávek ve výši 11,33 dne a DPMP průměrnou hodnotou 15,79 dne.  

2.4 Zhodnocení provedené analýzy 

V celé druhé kapitole diplomové práce byla analyzována společnost Dopravní podnik 

města Pardubic s následnou komparací s Dopravním podnikem města Hradec Králové. 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že DPMP dosahuje dobrých hodnot a těší se 

dobrému finančnímu zdraví.  

Analýza majetkové struktury ukázala, že aktiva jsou tvořena převážně dlouhodobým 

majetkem, jehož největší položkou jsou hmotné movité věci a jejich soubory, kam patří 

hlavně autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy. Největší složkou oběžných 

aktiv jsou peněžní prostředky na bankovních účtech. Dále z majetkové analýzy 

vyplynulo, že společnost je z velké části financována vlastními zdroji, jejichž největší 

částí jsou ostatní kapitálové fondy, jejichž hodnota je téměř nezměněna od roku 1995, 
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kdy došlo k privatizaci Dopravního podniku a ke vzniku Dopravního podniku 

nynějšího.  

Hlavní částí tržeb jsou tržby z prodeje výrobků a služeb, druhý nejvyšší podíl na tržbách 

mají tržby z prodeje zboží a v nejmenší míře se na tržbách podílejí tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a tržby z prodaného materiálu.  

U ukazatelů zadluženosti došlo k potvrzení, že podnik je z větší části financován 

vlastním kapitálem, což je dražší varianta financování. Ukazatel úrokového krytí 

zobrazuje pouze hodnoty provozního výsledku hospodaření, jelikož DPMP nemá žádné 

bankovní úvěry a tedy nevykazuje žádné nákladové úroky. V tomto ohledu by mělo 

dojít ke zlepšení, a proto budou v návrhové části vyčísleny možnosti pořízení 

dlouhodobého majetku pomocí cizích zdrojů, které by optimalizovaly ukazatele 

zadluženosti. 

Ukazatele rentability nevykazují doporučených hodnot, nicméně DPMP se daří lépe, 

než DPMHK, který byl vzájemně porovnán.  

Analýza ukazatelů likvidity prokázala, že DPMP je solventní. Všechny tři analyzované 

ukazatele dosahují vyšších než doporučených hodnot, společnost tak nemá problémy 

s likviditou a pro své věřitele působí velmi dobře a věrohodně. Na druhou stanu tak 

vysoké množství peněžních prostředků, které jsou uloženy na bankovních účtech 

společnosti, nepřináší žádný úrok, jelikož nedochází k jejich efektivnímu využívání.  

Ukazatele aktivity shodně vykazují kolísavý trend. Pozitivně působí to, že doba obratu 

krátkodobých závazků dosahuje vyšších hodnot, než doba obratu krátkodobých 

pohledávek.  

Oba bankrotní modely, jež byly v práci použity, potvrzují již výše zmíněné dobré 

finanční zdraví podniku, jelikož u obou ukazatelů, jak u Altmanova indexu finančního 

zdraví, tak u Indexu IN 05, kdy výsledné hodnoty nabývaly hodnot vyšších, než jsou 

pro tyto modely hodnoty doporučené. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST PRÁCE 

Z finanční analýzy, které byla zpracována na předchozích stránkách, vyplynulo, 

že Dopravní podnik města Pardubic je velmi dobrou a silnou společností s velmi 

dobrým finančním zdravím a s nízkou mírou rizika bankrotu. Dle mého názoru 

má společnost velký potenciál k dalšímu zlepšování své finanční situace, jelikož 

poskytování služeb městské hromadné dopravy bude, i přes stále rostoucí množství 

automobilů ve městech, aktuálním a hojně využívaným dopravním prostředkem.  

V současné době je stále více kladen důraz na životní prostředí, a proto hlavním 

návrhem předložené diplomové práce je investice obnovy současné struktury vozového 

parku, které by kromě menšího vlivu na životní prostředí měly vliv na snížení nákladů 

společnosti, jelikož u starších autobusů a trolejbusů dochází k častým opravám, zejména 

motorů a převodovek. Snížení nákladů lze očekávat také v oblasti spotřeby pohonných 

hmot a elektřiny.  

Na základě výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost většinu svých aktivit 

financuje vlastními zdroji, což není vždy ideální a nabízí se zde tedy možnost získání 

dodatečných cizích zdrojů, díky kterým by společnost lépe zhodnocovala kapitál do ní 

vložený. Jako možnost financování této investice se nejlépe jeví využití leasingu nebo 

úvěru, případně by společnost mohla tuto investici spolufinancovat z finančních 

prostředků, které má k dispozici na svém běžném účtu. Níže v této kapitole budou 

vyčísleny náklady na leasing a náklady na úvěr a jejich vzájemné porovnání, co by pro 

společnost bylo z hlediska pořízení nových autobusů a trolejbusů výhodnější. Jelikož 

společnost dosahuje v čase velice dobrých výsledků finanční analýzy, je zde možnost 

snadného získání úvěru případně leasingu, bez rizika neschopnosti splácet. Další dobrou 

možností financování této investice by bylo poskytnutí dotace. Bohužel v současné 

době však není žádný dotační titul na obnovu vozového parku vypsán.   

Další variantou financování investice obnovy vozového parku je směnečný program, jež 

má několik výhod, zejména možnost volby účelu čerpání finančních prostředků, získané 

prostředky mají předem stanovený úrok a jsou na pevně stanovenou dobu a nespornou 

výhodou je zde možnost uhradit vzniklý závazek před termínem splatnosti bez sankcí 

a poplatků. (38) 
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3.1 Návrh financování 

Předmětem následující kapitoly je především porovnání výhodnosti financování 

pořízení částečné obnovy vozového parku pomocí úvěru a následně leasingu 

a směnečného programu. 

3.1.1 Investice 

Jako investice bylo v tomto případě zvoleno pořízení části nových autobusů 

a trolejbusů. Konkrétní pořizované typy autobusů a trolejbusů jsou na obrázku číslo 

4 a 5. 

Pořizování nových autobusů a trolejbusů je naplánováno na období 2019-2022, 

a to v celkovém objemu 30 autobusů a 18 nových trolejbusů. Nákup autobusů 

se předpokládá v objemu 20 kusů v letech 2019 a 2020 (10 ks každý rok) a 10 kusů 

v roce 2021 a 2022 (5 kusů každý rok). Trolejbusy budou pořízeny v počtu 12 kusů 

v letech 2019 a 2020 (6 ks každý rok) a v počtu 6 kusů v letech 2021 a 2022 (3 ks každý 

rok). Počty pořizovaných autobusů a trolejbusů v jednotlivých letech jsou znázorněny 

v následující tabulce.  

Tab. 21: Plánovaná obnova vozového parku za období 2019-2022 v kusech  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti) 

 
2019 2020 2021 2022 

Autobusy 10 10 5 5 

Trolejbusy 6 6 3 3 

 

Předpokládané náklady na pořízení jednoho autobusu jsou 5 milionů Kč a předpoklad 

nákladů, které budou třeba na pořízení jednoho trolejbusu, činí 10 milionů Kč. Celkové 

předpokládané náklady na pořízení autobusů a trolejbusů v jednotlivých letech jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 22: Předpokládané náklady na pořízení autobusů a trolejbusů v letech 2019 - 2022 v mil. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních výkazů) 

 
2019 2020 2021 2022 

Autobusy 50 50 25 25 

Trolejbusy 60 60 30 30 

Celkem 110 110 55 55 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že na celkovou investici částečné obnovy vozového 

parku, bude v následujících čtyřech letech potřeba celkem 330 milionů Kč. Na základě 

odhadů budoucího Cash flow v letech 2019 - 2022 bylo zjištěno, že pro financování této 

investice bude Dopravní podnik města Pardubic potřebovat cizí zdroje ve výši 

50 milionů Kč. Odhadované Cash flow (v tis. Kč.) je vyčísleno v níže uvedené tabulce 

(celá tabulka výpočtu je uvedena v příloze č. 3). Zbývající výši investice, tedy 

280 mil. Kč bude společnost hradit ze svých úspor, odpisů a z příspěvku města 

Pardubice. 

Tab. 23: Odhadované Cash flow pro období 2019 – 2022 

(Zdroj: Interní výkazy společnosti) 

 2019 2020 2021 2022 

Zůstatek volného cash flow (v tis. Kč) 31 597 -35 464 -44 794 -48 078 
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3.1.1.1 Autobusy IVECO Urbanway 12M 

Na následujícím obrázku je vyobrazen autobus IVECO Urbanway, jež bude předmětem 

nákupu při pořizování nových autobusů. Jedná se o moderní plně klimatizovaný autobus 

s celkovou přepravní kapacitou až 95 osob. Autobus byl navržen k přispění 

optimalizace provozních nákladů, zjednodušení údržby vozu a v neposlední řadě byl 

vybrán kvůli své cenové dostupnosti. (39) 

 

Obr. 4: Autobus IVECO Urbanway 12M  

(Zdroj: (39)) 

 

3.1.1.2 Trolejbusy Škoda 30Tr 

Trolejbus Škoda 30Tr je nízkopodlažním trolejbusem, který byl vyroben ve spolupráci 

Škoda Electric a SOR Libchavy. Převratnou novinkou u tohoto typu trolejbusu je to, 

že za pomoci dieselagregátu umožňuje obsluhování oblastí, které nejsou vybaveny 

trolejovým vedením. Trolejbus tohoto typu je schopen najednou přepravit 104 

cestujících. Používáním opět dochází ke snižování provozních nákladů, snižují 

energetickou náročnost vozidla a náklady na jeho údržbu. (39) 
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Obr. 5: Trolejbus Škoda 30Tr  

(Zdroj: (39)) 

 

3.1.2 Úvěr 

Získání cizích zdrojů pro účely financování podnikatelských aktivit je možné hned 

v několika variantách. Nejvíce využívanými zdroji jsou bankovní úvěry, které se dělí 

podle toho, na co budou finanční prostředky v budoucnu využity. Kromě úvěru 

investičního, který bude předmětem této kapitoly dále, se jedná o úvěry provozní, které 

slouží k úhradě zejména provozních výdajů (především k zajištění dodávek surovin, 

k výplatám mezd zaměstnanců, k zajištění nákladů na opravy, režijní výdaje a další). 

Pro účely této práce byl vybrán úvěr investiční, který bude sloužit k nákupu autobusů 

a trolejbusů.  

Pro účely poskytnutí investičního úvěru jsem vybrala Komerční banku, u které má 

Dopravní podnik města Pardubic i svůj běžný účet a po celou dobu spolupráce spolu 

mají velice dobré vztahy. Avšak to, která bankovní instituce bude pro získání úvěru 

vybrána, zde nehraje příliš velkou roli, jelikož se úrokové sazby a poplatky s úvěrem 

spojené pohybují u všech bankovních institucí v podobné výši. Je běžnou praxí, 
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že banky k požadavkům svých klientů postupují zcela individuálně, takže se přesné 

podmínky úvěrové smlouvy domlouvají přímo dle požadavků. Z hlediska 

individuálního přístupu je pro Dopravní podnik výhodné, získat úvěr přímo 

od Komerční banky, se kterou spolupracuje již dlouhá léta a lze tedy očekávat 

i výhodnější podmínky pro investiční úvěr. Nejen že díky této spolupráci by mohla 

odpadnout velká administrativní náročnost, která je běžně se sjednáním úvěru spojená, 

ale mohlo by dojít i ke snížení úrokové sazby daného úvěru. Pro získání úvěru je také 

nutné splnění několika podmínek. Nejdůležitější podmínkou, kterou DPMP splňuje, je, 

že pokud chce uzavřít úvěrovou smlouvu, musí mít u Komerční banky založený běžný 

účet. Dále je nutné ve stanovených termínech předkládat předem domluvené výkazy 

a v neposlední řadě je třeba samozřejmě to, aby byl celkový úvěr schválen, což 

nepředpokládám, že by měl být vzhledem k dobrým vztahům a finančním výsledkům. 

Výše uvedené podmínky byly stanoveny na základě veřejně uvedených informací 

na internetových stránkách Komerční banky. (40) 

Jak bylo již výše zmíněno, Dopravní podnik města Pardubic bude čerpat úvěr ve výši 50 

milionů Kč. Komerční banka společnosti nabídla pevný úrok úvěru ve výši 2,20 % na 

dobu pěti let s pravidelnými ročními splátkami. Daň z příjmů právnických osob je po 

celé období trvání úvěru očekávána ve stávající výši 19 %. Společnost bude autobusy 

a trolejbusy po celou dobu odpisovat.  

Roční splátka = výše úvěru * umořovatel  D * 
𝑖

1−(
1

(1+𝑖)𝑛)
 

Roční splátka = 50 000 000 * 
0,022

1−(
1

(1+0,022)5)
 = 10 669 573 Kč 

Úrok = ZC * i 

Úmor = splátka – úrok 

D… výše úvěru 

i…úroková sazba 

n… počet let 
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ZC… zůstatková cena úvěru 

Splátkový kalendář úvěru je uveden v následující tabulce. 

Tab. 24: Splátkový kalendář úvěru  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Počáteční stav Splátka Úrok Úmor Konečný stav 

2019 50 000 000 10 669 573 1 100 000 9 569 573 40 430 427 

2020 40 430 427 10 669 573 889 469 9 780 104 30 650 323 

2021 30 650 323 10 669 573 674 307 9 995 266 20 655 057 

2022 20 655 057 10 669 573 454 411 10 215 162 10 439 895 

2023 10 439 895 10 669 573 229 678 10 439 895 0 

Celkem 
 

53 347 865 3 347 865 50 000 000 
 

 

Komerční banka si dále účtuje poplatky spojené s realizací úvěru (1000 Kč + 0,6 % 

z hodnoty úvěru) a s jeho měsíční správou (600 Kč/měsíc). (41) Celkové poplatky 

požadované Komerční bankou jsou ve výši 301 000 Kč za realizaci úvěru a 36 000 Kč 

za pět let správy úvěru. Společnost na splátkách a poplatcích spojených vedením 

úvěrového účtu a jeho realizací zaplatí 53 347 865 + 301 000 + 36 000 = 53 684 865 

Kč.   

3.1.2.1 Odpisový plán  

Jelikož odpisy společně s úroky jsou daňově uznatelnými náklady, jež snižují základ 

daně, jsou i odpisy užity k výpočtu. Nejprve budou vyčísleny rovnoměrné odpisy 

a následně odpisy zrychlené. Pro oba způsoby výpočtu odpisů platí, že pořizované 

autobusy i trolejbusy jsou dle zákona o daních z příjmů zařazeny do druhé odpisové 

třídy se standardní dobou odpisování pět let. (42) 

Rovnoměrné odpisování 

Rovnoměrné odpisy jsou počítány dle § 31 odst. 7 Zákona o daních z příjmů, přičemž 

jednotlivé sazby pro výpočet odpisů v jednotlivých letech jsou uvedeny v § 31 odst. 1 

písm. a). Roční odpis stanovíme jako vstupní cena majetku vynásobená příslušnou 

odpisovou sazbou. Tento součet následně vydělíme 100. Jelikož je Dopravní podnik 

města Pardubic prvním vlastníkem pořizovaných autobusů a trolejbusů a zároveň je 

splněna podmínka zařazení pořizovaného majetku do první, druhé nebo třetí odpisové 
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třídy, může využít odpisovou sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 

(dle § 31 odst. 1 písm. d) platí sazby 21 % v prvním roce a 19,75 % v roce 2 až 5). (42) 

Jednotlivé odpisy vyčíslíme takto:  

Odpis v prvním roce = vstupní cena * koeficient = 50 000 000 * 0,21 = 10 500 000 Kč 

Odpis v roce 2 – 5 = vstupní cena * koeficient = 50 000 000 * 0,1975 = 9 875 000 Kč 

Celková výše odpisů v jednotlivých letech je tedy znázorněna v následující tabulce. 

Tab. 25: Rovnoměrné opisy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpisová sazba (%) Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2019 21 10 500 000 39 500 000 

2020 19,75 9 875 000 29 625 000 

2021 19,75 9 875 000 19 750 000 

2022 19,75 9 875 000 9 875 000 

2023 19,75 9 875 000 0 

 

Zrychlené odpisování 

Zrychlené odpisování vychází z § 32 zákona o daních z příjmů. Zde je pro jednotlivé 

roky přiřazen koeficient, a to konkrétně pro první rok odpisování činí koeficient k = 5 

a v dalších letech je tento koeficient k = 6. I při tomto způsobu odpisování je splněna 

podmínka v § 32 odst. 2 písm. a) bod 3, takže může v prvním roce dojít k navýšení 

vstupní ceny o 10%. (42)  

Zrychlené odpisy se počítají následovně: 

Odpis v prvním roce = vstupní cena / koeficient 

Odpis v dalších letech = 2* zůstatková cena (koeficient – počet již odpisovaných let) 

Hodnoty zrychlených odpisů jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 26: Zrychlené odpisy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok koeficient Odpis (Kč) 
Zůstatková cena 

(Kč) 

2019 5 15 000 000 35 000 000 

2020 6 14 000 000 21 000 000 

2021 6 10 500 000 10 500 000 

2022 6 7 000 000 3 500 000 

2023 6 3 500 000 0 

 

3.1.2.2 Daňově uznatelné náklady na úvěr 

V následující tabulce jsou vyčísleny daňově uznatelné náklady na úvěr nejprve při 

rovnoměrném odpisování a následně při odpisování zrychleném. Tabulka vychází z již 

vypočítaných daňově uznatelných nákladů, a to konkrétně z úroků úvěru a odpisů a také 

z bankovních poplatků, které byly vyčísleny výše.  

Daňová úspora = (úrok + odpis + poplatky) * sazba daně  

Daňově uznatelné náklady na úvěr při rovnoměrném odpisování 

Tabulka číslo 27 ukazuje daňově uznatelné náklady a daňovou úsporu tohoto úvěru při 

rovnoměrném odpisování pořizovaného majetku. 

Tab. 27: Daňově uznatelné náklady při rovnoměrném odpisování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Úroky Odpisy Poplatky 

Daňově 

uznatelné 

náklady 

Sazba 

daně (%) 

Daňová 

úspora 

2019 1 100 000 10 500 000 308 200 11 908 200 19 2 262 558 

2020 889 469 9 875 000 7 200 10 771 669 19 2 046 617 

2021 674 307 9 875 000 7 200 10 556 507 19 2 005 736 

2022 454 411 9 875 000 7 200 10 336 611 19 1 963 956 

2023 229 678 9 875 000 7 200 10 111 878 19 1 921 257 

 

 

 

 

 



85 

 

Daňově uznatelné náklady při zrychleném odpisování 

Tabulka uvedená níže zobrazuje daňově uznatelné náklady úvěru a daňovou úsporu 

financování tohoto úvěru za předpokladu zrychleného odpisování pořizovaného 

majetku. 

Tab. 28: Daňově uznatelné náklady při zrychleném odpisování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Úroky Odpisy Poplatky 

Daňově 

uznatelné 

náklady 

Sazba 

daně (%) 

Daňová 

úspora 

2019 1 100 000 15 000 000 308200 16 408 200 19 3 117 558 

2020 889 469 14 000 000 7 200 14 896 669 19 2 830 367 

2021 674 307 10 500 000 7 200 11 181 507 19 2 124 486 

2022 454 411 7 000 000 7 200 7 461 611 19 1 417 706 

2023 229 678 3 500 000 7 200 3 736 878 19 710 007 

 

3.1.2.3 Kvantifikace výdajů spojených s financováním úvěrem 

Při výpočtu nákladů na úvěr je nutné zohlednit i faktor času. Nejlepší metodou je 

diskontování jednotlivých výdajů pomocí odúročitele. Výpočet odúročitele, stejně jako 

jednotlivé diskontované náklady na úvěr jsou uvedeny níže. Diskontované výdaje 

na úvěr jsou provedeny nejprve pro rovnoměrné odpisování a posléze pro odpisování 

zrychlené.  

Odúročitel = 
1

(1+𝑖)𝑛
   

i… úroková sazba 

n… počet let úvěru 

Výdaje po zdanění = splátka – daňová úspora 

Diskontované výdaje = Výdaje po zdanění * odúročitel 
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Výdaje spojené s úvěrem – rovnoměrné odpisy 

Tab. 29: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem při rovnoměrném odpisování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Splátky Daňová úspora 
Výdaje po 

zdanění 
Odúročitel 

Diskontované 

výdaje 

2019 10 669 573 2 262 558 8 407 015 0,978473581 8 226 042 

2020 10 669 573 2 046 617 8 622 956 0,957410549 8 255 709 

2021 10 669 573 2 005 736 8 663 837 0,936800928 8 116 291 

2022 10 669 573 1 963 956 8 705 617 0,916634959 7 979 873 

2023 10 669 573 1 921 257 8 748 316 0,896903091 7 846 392 

     
40 424 306 

 

Z tabulky diskontovaných výdajů na úvěr při rovnoměrném odpisování vyplývá, 

že výše celkových diskontovaných výdajů na úvěrové financování při rovnoměrném 

odpisování činí 40 424 306 Kč. 

Výdaje spojené s úvěrem – zrychlené odpisování 

Následující tabulka zachycuje jednotlivé a následně celkové diskontované výdaje 

na financování pořízení autobusů a trolejbusů úvěrem, tentokrát při zrychleném 

odpisování. 

Tab. 30: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrem při zrychleném odpisování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Splátky Daňová úspora 
Výdaje po 

zdanění 
Odúročitel 

Diskontované 

výdaje 

2019 10 669 573 3 117 558 7 552 015 0,978473581 7 389 447 

2020 10 669 573 2 830 367 7 839 206 0,957410549 7 505 339 

2021 10 669 573 2 124 486 8 545 087 0,936800928 8 005 045 

2022 10 669 573 1 417 706 9 251 867 0,916634959 8 480 585 

2023 10 669 573 710 007 9 959 566 0,896903091 8 932 766 

     
40 313 182 

 

Výše uvedená tabulka ukazuje, že při rovnoměrném odpisování pořízených autobusů 

a trolejbusů, činí celková výše diskontovaných výdajů na úvěr 40 313 182 Kč. 
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3.1.3 Leasing 

Pro leasingové financování byla opět vybrána Komerční banka (konkrétně leasingová 

společnost patřící pod Komerční banku, a to Societe Generale Equipment Finance- 

SGEF). Vlastníkem pořizovaného majetku bude po celou dobu trvání leasingové 

smlouvy SGEF, která rovněž pořizovaný majetek odpisuje a má ho rovněž zahrnut 

ve své rozvaze. Avšak leasingové splátky jsou pro Dopravní podnik daňově uznatelným 

nákladem, který se promítne ve výkazu zisku a ztráty. Ke konci leasingu bude 

Dopravnímu podniku nabídnuto předkupní právo na pořizované vozy ve výši předem 

stanovené ceny.  

Výhodou finančního leasingu je především zachování likvidity podniku, dále velká 

variabilita nastavení leasingových splátek a nespornou výhodou je i to, že finanční 

leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze.  

Pro schválení leasingové smlouvy je stejně jako u úvěru potřeba několik dokumentů 

a informací. U SGEF jde především o výpis z obchodního rejstříku, potvrzení 

o registraci plátce daně, informace o financovaném předmětu (nabídka, objednávka, 

kupní smlouva), roční závěrky včetně zpráv auditora, daňová přiznání za dvě poslední 

uzavřená období a aktuální účetní výsledky běžného účetního období. Všechny výše 

uvedené informace jsou zpracovány a na jejich základě je rozhodnuto o schválení či 

zamítnutí leasingové smlouvy. Se zpracováním smlouvy (konkrétně se zpracováním 

žádosti o finanční leasing) je spojen poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH (12 100 Kč 

s DPH). (43) 

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny nabídky finančního leasingu od společnosti 

SGEF. Na leasingovou společnost byl kladen požadavek na výši cizích zdrojů ve výši 

50 000 000 Kč s dobou nájmu šedesáti měsíců. Společnosti byly poskytnuty následující 

nabídky leasingu. Konkrétně se jedná o nabídku leasingu s procenty akontace 0 %, 

10 %, 20 % a 30 %. Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvýhodnější variantou je pro 

Dopravní podnik města Pardubic finanční leasing s akontací 30 %, kde dojde 

k přeplatku ve výši 4 465 195 Kč, což je rozdíl oproti leasingu s nulovou akontací 

ve výši 1 913 766. Ovšem při volbě optimální varianty musí být brána v úvahu 

skutečnost, jestli je společnost schopna mimořádnou splátku zaplatit, a proto může být 
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někdy i výhodné využití leasingové smlouvy bez akontace. V případě Dopravního 

podniku města Pardubic, jež má dostatečnou zásobu prostředků na takovéto případy 

není problém první mimořádnou splátku ve výši 15 000 000 Kč uhradit a zvolit tak tuto 

možnost. 

Leasingová cena = (splátka * počet měsíců) + akontace 

Leasingový koeficient = leasingová cena / pořizovací cena 

Tab. 31: Nabídka leasingu od společnosti SGEF  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Nabídka leasingu SGEF 

Akontace (%) 0% 10% 20% 30% 

Akontace (Kč) 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 

Měsíční leasingová splátka 939 649 845 682 751 714 657 753 

Počet splátek 60 60 60 60 

Leasingová cena 56 378 961 55 740 909 55 102 857 54 465 195 

Leasingový koeficient 1,1275792 1,114818 1,102057 1,089304 

Přeplatek 6 378 961 5 740 909 5 102 857 4 465 195 

 

3.1.3.1 Daňově uznatelné náklady na leasing 

Jak již bylo uvedeno výše, leasingová smlouva bude trvat po dobu pěti let s navýšením 

první splátky o poplatek spojený s vyřízením leasingové smlouvy a dalších 

administrativních úkonů s realizováním leasingové smlouvy spojených. K první splátce 

je připočítána také poměrná část mimořádné splátky ve výši 3 000 000 Kč (15 000 000 / 

60 *12).  

Daňově uznatelné splátky jsou tedy tvořeny měsíčními leasingovými splátkami 

a poměrné části mimořádné splátky. V prvním roce se sem připočítá ještě poplatek 

leasingové společnosti za zprostředkování leasingu. 

Vzhledem k tomu, že splátky leasingu včetně splátky mimořádné jsou daňově 

uznatelnými náklady, vzniká zde daňová úspora, jež se vypočítá jako daňově uznatelná 

splátka vynásobená procentem daně z příjmů právnických osob, jež v současné době 

činí 19 %.  
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Tab. 32: Daňově uznatelné náklady leasingu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Leasingové splátky 
Daňově uznatelné 

splátky 

Daňová sazba 

(%) 
Daňová úspora 

2019 22 903 239 10 903 239 19 2 071 615 

2020 7 893 039 10 893 039 19 2 069 677 

2021 7 893 039 10 893 039 19 2 069 677 

2022 7 893 039 10 893 039 19 2 069 677 

2023 7 893 039 10 893 039 19 2 069 677 

 

3.1.3.2 Kvantifikace výdajů spojených s finančním leasingem 

Stejně jako v případě úvěru je i při leasingu nutné při kvantifikování výdajů spojených 

s leasingem brát v úvahu faktor času. I v tomto případě je pro výpočet diskontovaných 

výdajů použit odúročitel, jehož vzorec pro výpočet je uveden výše v této práci.  

Důležitou součástí výpočtu diskontovaných výdajů jsou výdaje na leasing, které jsou 

rozdílem leasingové splátky a daňové úspory. Při vynásobení výdajů na leasing 

odúročitelem, dostaneme hodnotu diskontovaných výdajů v daném roce.  

Tab. 33: Kvantifikace výdajů spojených s finančním leasingem  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Rok 
Leasingové 

splátky 

Daňová 

úspora 

Výdaje na 

leasing 
Odúročitel 

Diskontované 

výdaje 

2019 22 903 239 2 071 615 20 831 624 0,9784736 20 383 193 

2020 7 893 039 2 069 677 5 823 362 0,9574105 5 575 348 

2021 7 893 039 2 069 677 5 823 362 0,9368009 5 455 331 

2022 7 893 039 2 069 677 5 823 362 0,916635 5 337 897 

2023 7 893 039 2 069 677 5 823 362 0,8969031 5 222 991 

     
41 974 759 

 

Celkové diskontované výdaje na pořízení autobusů a trolejbusů finančním leasingem 

jsou ve výši 41 974 759 Kč.  
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3.1.4 Porovnání financování bankovním úvěrem a leasingem 

Tato kapitola je věnována porovnání výhodnosti financování pořízení nových autobusů 

a trolejbusů pro Dopravní podnik města Pardubic, a to na základě výpočtů provedených 

výše.  

Celkové splátky bankovního úvěru jsou vyčísleny ve výši 53 684 865 Kč, zatímco 

celkové splátky finančního leasingu jsou 54 475 395 Kč. Dle výše uvedeného můžeme 

konstatovat, že pro Dopravní podnik je výhodnější investici pořizovat bankovním 

úvěrem, jenž je oproti leasingu levnější o 790 530 Kč.  

Při porovnání celkové daňové úspory (o tuto hodnotu lze snížit daň z příjmů 

právnických osob), jejíž hodnota při úvěrovém financování činí 10 200 124 Kč, při 

financování finančním leasingem vychází 10 350 325 Kč. V tomto případě je tedy 

výhodnější leasingové financování, a to o 150 201 Kč. 

Z hlediska celkových výdajů po zdanění dosahuje lepší hodnoty opět bankovní úvěr, 

konkrétně se jedná o částku 43 147 741 Kč. Zatímco celkové výdaje po zdanění 

u leasingu dosáhly na částku 44 125 070 Kč. Bankovní úvěr je tedy oproti finančnímu 

leasingu výhodnější o 977 329 Kč. 

Rozdíl stanovený na základě porovnání celkových diskontovaných výdajů, vykazuje 

lepší hodnotu opět financování bankovním úvěrem, jehož hodnota je 40 424 306 při 

bankovním úvěru s rovnoměrnými odpisy a 40 313 182 Kč při bankovním úvěru 

se zrychlenými odpisy. Leasingové financování zde dosáhlo hodnoty 41 974 759 Kč. 

Nejlepší variantou zde tedy je financování bankovním úvěrem při využití 

zrychleného odpisování.  
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Graf 18: Diskontované výdaje  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výše uvedený graf zobrazuje grafické porovnání celkových diskontovaných výdajů při 

různých formách financování. Z uvedeného lze konstatovat, že nejvýhodnější variantou 

financování nových autobusů a trolejbusů je pro Dopravní podnik města Pardubic 

využití bankovního úvěru při využití zrychleného odpisování. 

3.1.5 Směnečný program 

Jedná se o formu financování, která je alternativou k bankovnímu úvěru. Je to takové 

financování, kdy finanční prostředky jsou získány formou emise směnek společnosti 

a jsou vydávány za účelem financování běžných nebo investičních výdajů. Emitované 

směnky mají předem stanovenou výši a den splatnosti a umožní tak Dopravnímu 

podniku jako emitentovi peněžní prostředky získat za fixní úrok a tím pružně řídit své 

krátkodobé finanční zdroje. U Dopravního podniku města Pardubic by byla pro 

směnečný program opět vybrána Komerční banka, která je zde pouze ve formě jakéhosi 

prostředníka, kdy směnku, která je Dopravním podnikem emitována nabídne 

investorům a vlastní finanční prostředky, potřebné k zaplacení investice, poskytuje 

investor. Nespornou výhodou směnečného programu je oproti klasickému bankovnímu 

úvěru nebo finančnímu leasingu možnost úhrady závazku bez jakýchkoli sankcí 

a poplatků před uplynutím splatnosti směnky. Výhodou je i to, že finanční prostředky 

jsou získány za předem daný úrok a na pevně stanovenou dobu. U Komerční banky je 

39 000 000

39 500 000

40 000 000

40 500 000

41 000 000

41 500 000

42 000 000

42 500 000

Bankovní úvěr rovnoměrné

odpisování

Bankovní úvěr zrychlené

odpisování

Finanční leasing

Diskontované výdaje



92 

 

u směnečného programu možnost převedení směnky. Splatnost směnky se pohybuje 

obvykle v rozmezí jednoho měsíce až jednoho roku. Nutnou podmínkou ke splnění 

požadavků na směnečný program je být klientem Komerční banky, což Dopravní 

podnik splňuje. (38)  

Jelikož mi nebyla poskytnuta data potřebná k vyčíslení nákladů na směnečný program, 

je tu zmíněn pouze jako alternativa financování pořízení nových trolejbusů a autobusů, 

která bude uvažována při finálním rozhodování společnosti (po poskytnutí konkrétních 

informací o výši úrokové sazby, marži apod.), jakou formou financovat pořizovaný 

majetek. 

3.2 Zhodnocení vlastních návrhů a doporučení 

Při výběru možnosti financování pořízení autobusů a trolejbusů do společnosti 

Dopravní podnik města Pardubic, jež bude tyto dopravní prostředky pořizovat v rámci 

nutné obnovy svého vozového parku, jsem zjistila, že nejvýhodnější možností 

financování je bankovní úvěr, a to při využití zrychleného odpisování. Tuto možnost 

společnosti doporučuji především díky nejnižším nákladům, které na pořízení 

dlouhodobého majetku vynaloženy. Oproti finančnímu leasingu je zde rozdíl ve výši 

790 530 Kč.  

Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, že společnost je převážně financována 

z vlastních zdrojů, což je pro ni dražším způsobem financování. V případě využití 

bankovního úvěru dojde k částečnému snížení podílu vlastních zdrojů na cizích 

zdrojích. V roce 2019 dojde tedy k navýšení cizích zdrojů z důvodu přijetí bankovního 

úvěru o 50 000 000 Kč a celková zadluženost vzroste z 9 % na 17 %. 

Při financování finančním leasingem je jistou výhodou oproti bankovnímu úvěru 

možnost a dostupnost jeho získání. Při leasingovém financování je běžné využití první 

mimořádné splátky, které se pohybuje v průměru 20 %. Dopravnímu podniku byly 

nabídnuty čtyři varianty, a to mimořádná splátka ve výši 0 %, 10 %, 20% a 30 %. 

V tomto případě by pro Dopravní podnik byla nejvýhodnější varianta mimořádné 

splátky ve výši 30 %, jelikož jsou zde ve výsledku celkově nižší náklady. Oproti 0 % 

akontaci se jedná o částku ve výši téměř dvou milionů korun. Avšak hlavní nevýhodou 

finančního leasingu je to, že Dopravní podnik by nebyl vlastníkem pořizovaného 
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majetku a bylo by mu tak zabráněno právo majetek odpisovat. V případě neschopnosti 

podniku splácet své leasingové závazky, byl by podniku majetek odebrán bez možnosti 

náhrady vrácení části zaplacených splátek, což by se v případě bankovního úvěru dalo 

vyřešit prodejem majetku. Na rozdíl od úvěrového financování se majetek pořízený 

finančním leasingem nepromítne v aktivech společnosti a tím pádem ani v pasivech 

ve formě vypůjčených zdrojů.  

Důvod, proč doporučuji úvěr právě od Komerční banky, jež je hlavní bankou 

Dopravního podniku města Pardubic, je ten, že banky nejčastěji poskytují úvěry svým 

klientům, a proto by s úvěrem u jiné banky byly spojeny další výdaje, a to za založení 

a vedení účtu. 

Vzhledem k neposkytnutí údajů potřebných pro výpočet nákladů na směnečný program 

společnosti doporučuji pořízení nového dlouhodobého majetku prostřednictvím 

bankovního úvěru při využití zrychleného odpisování, které při hodnocení z hlediska 

diskontovaných výdajů vykazuje o 111 124 Kč nižší hodnotu, než bankovní úvěr 

při rovnoměrném odpisování. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo na základě výsledků finanční analýzy 

optimalizovat financování Dopravního podniku města Pardubic. Ukázalo se, 

že společnost své aktivity financuje převážně z vlastních zdrojů, přesněji z 89 %, 

a proto mým úkolem bylo navrhnout nejlepší cizí zdroj pro financování nově 

pořizovaných dopravních prostředků. 

V první části diplomové práce jsem se věnovala ucelení teoretických východisek práce, 

které se zabývají problematikou financování podnikatelských aktivit podniku, konkrétně 

se jednalo o externí a interní zdroje financování. Následně byly podrobněji rozebrány 

dva z externích zdrojů financování, a to bankovní úvěr a leasing, včetně jejich 

vzájemného porovnání. V teoretické části jsem se dále zabývala pojmy z finanční 

analýzy, především jejích základních ukazatelů z oblasti absolutních ukazatelů, 

provozních ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů.  

Druhá část diplomové práce se zpočátku věnovala charakteristice Dopravního podniku 

města Pardubic, především činnostem podnikání, její organizační struktuře, vývoji tržeb 

a dále představení společnosti, která byla následně s Dopravním podnikem města 

Pardubic porovnána. Dále je zde provedena finanční analýza, nejprve horizontální 

a vertikální analýza, dále provozní ukazatele, poměrové ukazatele (zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity). Jako poslední z provedených analýz bylo hodnocení 

finančního zdraví prostřednictvím bankrotních modelů. Výsledky analýzy poměrových 

ukazatelů Dopravního podniku města Pardubic jsou následně srovnány s ukazateli 

společnosti působící ve stejném odvětví, a to s Dopravním podnikem města Hradec 

Králové. 

V návrhové části byly krátce představeny pořizované autobusy a trolejbusy a dále 

se práce věnuje nejvýhodnější variantě k pořízení těchto dopravních prostředků, jež 

bude Dopravní podnik pořizovat z důvodu obnovy vozového parku. Z důvodu zjištění 

nevyhovující struktury financování a potřeby cizích zdrojů, byly v návrhové části 

porovnány možnosti financování pomocí finančního leasingu a bankovního úvěru. 

Finanční leasing dosáhl lepší hodnoty pouze v oblasti daňové úspory, kdy převýšil 

hodnotu daňové úspory při financování úvěrem o 150 201 Kč. Nicméně celkově 
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vynaložené náklady na leasing jsou vyšší než na bankovní úvěr, a to o 790 530 Kč. 

U bankovního úvěru bylo dále rozhodováno mezi rovnoměrným a zrychleným 

odpisováním, kdy lepší hodnoty z hlediska diskontovaných výdajů dosáhl bankovní 

úvěr při zrychleném odpisování o 111 124 Kč.  V závěru je tedy společnosti Dopravní 

podnik města Pardubic doporučeno využití bankovního úvěru při zrychleném 

odpisování. 

Věřím, že veškeré úsilí a práce, které byly vynaloženy na napsání této diplomové práce, 

budou přínosem především pro vedení společnosti Dopravní podnik města Pardubic, 

kterým usnadní rozhodování o nejlepší formě financování pořizovaných dopravních 

prostředků. 

Pro přehlednost je celá diplomová práce protkána tabulkami, grafy a obrázky, které 

slouží pro lepší orientaci. Jejich kompletní seznam je uveden níže.  
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I 

 

PPŘÍLOHA č.1 

    ř. 2013 2014 2015 
   AKTIVA CELKEM 001 475279 481119 487982 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 003 395749 385417 361770 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 99 372 268 
B. I.  1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 
         2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 
         3. Software 007 99 121 268 
         4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 
         5. Goodwill 009 0 0 0 
         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

         7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
011 0 251 0 

         8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
012 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 395647 385045 361502 
B. II.  1. Pozemky 014 33789 33789 33789 
         2. Stavby 015 113209 107538 101732 

         3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
016 246405 242476 222615 

         4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 
         5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 
         6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 31 31 31 
         7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 2213 1211 2535 

         8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
021 0 0 800 

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 
B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 

         2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
025 0 0 0 

         3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

         4. 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

osoba, podstatný vliv 
027 0 0 0 

         5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 
         6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

         7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
030 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 031 78491 94577 125083 
C. I. Zásoby 032 9672 8621 8318 
C. I.   1. Materiál 033 8649 8045 7113 
         2. Nedokončená výroba a polotovary 034 1020 572 1202 
         3. Výrobky 035 0 0 0 
         4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 
         5. Zboží 037 3 4 3 
         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 1525 1358 1358 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 1436 1269 1269 



II 

 

         2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
041 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

         4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
043 0 0 0 

         5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 89 89 89 
         6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 
         7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 
         8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 
C. III.  Krátkodobé pohledávky 048 9785 11088 11322 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů  049 7801 8549 6152 

         2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
050 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

         4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
052 0 0 0 

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 
         6. Stát - daňové pohledávky 054 285 935 3997 
         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 227 721 189 
         8. Dohadné účty aktivní 056 521 323 416 
         9. Jiné pohledávky 057 951 560 568 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 57509 73510 104085 
C. IV.1.  Peníze 059 349 343 285 
        2. Účty v bankách 060 57160 73167 103800 
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 063 1042 1125 1129 
D. I.  1. Náklady příštích období 064 1042 1125 1129 
        2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 
        3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 

    
    

  PASIVA CELKEM 067 475279 481119 487982 
A. Vlastní kapitál 068 437937 444031 447898 
A. I. Základní kapitál 069 182081 183581 183581 
A. I.   1. Základní kapitál 070 182081 182081 183581 
          2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 
          3. Změny základního kapitálu 072 0 1500 0 
A. II. Kapitálové fondy 073 271232 271232 271232 
A. II.  1. Emisní ážio 074 0 0 0 
          2. Ostatní kapitálové fondy 075 271232 271232 271232 

          3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
076 0 0 0 

          4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 
077 0 0 0 

          5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 

          6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společností 
079 0 0 0 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
080 16633 17540 22134 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 081 16633 17540 22134 
         2. Statutární a ostatní fondy 082 0 0 0 



III 

 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 -32916 -32916 -32916 
A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 0 0 0 
         2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 -32916 -32916 -32916 
         3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0 0 

A. V. 1. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
087 907 4594 3867 

A. V. 2. 
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 

na zisku (-) 
088 0 0 0 

B. Cizí zdroje 089 29516 30029 34859 
B. I. Rezervy 090 1735 1600 2386 
B. I.   1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 0 0 0 
         2. Rezerva na důchody a podobné závazky 092 1735 1600 2386 
         3. Rezerva na daň z příjmů 093 0 0 0 
         4. Ostatní rezervy 094 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 095 725 2124 3686 
B. II.  1. Závazky z obchodních vztahů 096 0 0 0 
          2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 0 0 0 
          3. Závazky - podstatný vliv 098 0 0 0 

          4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 
099 0 0 0 

          5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 194 
          6. Vydané dluhopisy 101 0 0 0 
          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 
          8. Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 
          9. Jiné závazky 104 0 0 0 
        10. Odložený daňový závazek 105 725 2124 3492 
B. III. Krátkodobé závazky 106 27056 26305 28787 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 8546 6160 8892 
         2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 0 0 0 
         3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 

         4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 
110 0 0 0 

         5. Závazky k zaměstnancům 111 6959 7471 7509 

         6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
112 4419 4747 4757 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 113 1127 1609 1349 
         8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 5160 5418 5446 
         9. Vydané dluhopisy 115 0 0 0 
       10. Dohadné účty pasivní 116 339 434 338 
       11. Jiné závazky 117 506 466 496 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 0 0 0 
B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 0 0 0 
         2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 0 0 
         3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 122 7826 7059 5225 
C. I.   1. Výdaje příštích období 123 460 696 920 
         2. Výnosy příštích období 124 7366 6363 4305 

 

 



IV 

 

    ř. 2016 2017 

   AKTIVA CELKEM 001 521905 537926 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 003 333077 374075 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 180 79 
B. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 
         2. Ocenitelná práva 006 160 59 
      2. 1. Software 007 160 59 
      2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 
      3. Goodwill 009 0 0 
      4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 

         5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
011 20 20 

      5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 
      5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 20 20 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 332897 373996 
B. II.  1. Pozemky a stavby 015 125252 142652 
      1. 1. Pozemky 016 33789 44789 
      1. 2. Stavby 017 91463 97863 
         2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 200920 186424 
         3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 
         4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 46 31 
      4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 
      4. 2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 
      4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 46 31 

         5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
024 6679 44889 

      5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 1138 1137 
      5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 5541 43752 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 0 0  

B. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba  028 0 0  
         2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 
         3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 
         4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 
         5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 
         6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 
         7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 
      7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 
      7. 2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 

C. Oběžná aktiva 037 187684 162224 
C. I. Zásoby 038 9181 9436 
C. I.   1. Materiál 039 7547 7621 
         2. Nedokončená výroba a polotovary 040 1629 1812 
         3. Výrobky a zboží 041 5 3 
      3. 1. Výrobky 042 0 0 
      3. 2. Zboží 043 5 3 
         4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 
         5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 
C. II. Pohledávky 046 39383 10256 
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 1361 1365 



V 

 

     1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 1272 1276 
      1. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 
      1. 3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 
      1. 4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 
      1. 5. Pohledávky - ostatní 052 89 89 
  1. 5. 1. Pohledávky za společníky 053 0 0 
  1. 5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 89 89 
  1. 5. 3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 
  1. 5. 4. Jiné pohledávky 056 0 0 
C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 38022 8891 
      2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů  058 6262 4341 
      2. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 
      2. 3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 
      2. 4. Pohledávky - ostatní 061 31760 4550 
  2. 4. 1. Pohledávky za společníky 062 0 0 
  2. 4. 2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 
  2. 4. 3. Stát - daňové pohledávky 064 3260 3070 
  2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 225 216 
  2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 066 357 540 
  2. 4. 6. Jiné pohledávky 067 27918 724 
C. III. Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 
C. III.1.  Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 
         2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 
C. IV. Peněžní prostředky 071 139120 142532 
C. IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 398 447 
          2. Peněžní prostředky na účtech 073 138722 142085 

D. Časové rozlišení aktiv 074 1144 1627 
D.  1. Náklady příštích období 075 1144 1627 
      2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 
      3. Příjmy příštích období 077 0 0 

      
  

  PASIVA CELKEM 078 521905 537926 

A. Vlastní kapitál 079 476831 478898 
A. I. Základní kapitál 080 210881 210881 
A. I.  1. Základní kapitál 081 210881 210881 
          2. Vlastní podíly (-) 082 0 0 
          3. Změny základního kapitálu 083 0 0 
A. II. Ážio a kapitálové fondy 084 271232 271232 
A. II. 1. Ážio 085 0 0 
          2. Kapitálové fondy 086 271232 271232 
      2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087 271232 271232 
      2. 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0 

      2. 3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-) 
089 0 0 

      2. 4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0 
          2. 

5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-

) 
091 0 0 

A. III. Fondy ze zisku 092 26001 27634 
A. III. 1. Ostatní rezervní fond 093 26001 27634 
         2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0 



VI 

 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 -32916 -32916 
A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 0 0 
         2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 -32916 -32916 
         3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 0 0 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 1633 2067 
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 
B. + C. Cizí zdroje 101 39121 52530 
B. Rezervy 102 2910 6000 
B.  1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 1884 5000 
B.  2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 
B.  3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 
B.  4. Ostatní rezervy 106 1026 1000 
C. Závazky 107 36211 46530 
C. I. Dlouhodobé závazky 108 4529 4788 
C. I.  1. Vydané dluhopisy 109 0 0 
C. I.  1. 1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 
C. I.  1. 2 Ostatní dluhopisy 111 0 0 
C. I.  2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0 
C. I.  3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 194 200 
C. I.  4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 
C. I.  5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 
C. I.  6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 
C. I.  7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0 
C. I.  8. Odložený daňový závazek  118 4335 4588 
C. I.  9. Závazky - ostatní 119 0 0 
C. I.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0 
C. I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0 
C. I.9.3. Jiné závazky 122 0 0 

C. II. Krátkodobé závazky 123 31682 41742 
C. II. 1. Vydané dluhopisy 124 0 0 
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 
C. II.1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0 
C. II.  2. Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0 
C. II.  3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 5749 6134 
C. II.  4. Závazky z obchodních vztahů 129 11913 20964 
C. II.  5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 
C. II.  6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 
C. II.  7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0 
C. II.  8. Závazky ostatní 133 14020 14644 
C. II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0 
C. II 8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 
C. II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 7198 7411 
C. II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 4627 4706 
C. II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 1302 1787 
C. II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 418 292 
C. II.8.7. Jiné závazky 140 475 448 

D. Časové rozlišení pasiv 141 5953 6498 
D.  1. Výdaje příštích období 142 1150 1547 
D.  2. Výnosy příštích období 143 4803 4951 

 



VII 

 

PŘÍLOHA č.2 

    ř. 2013 2014 2015 
I. Tržby za prodej zboží 001 26 778 24 107 20 417 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 24 436 21 289 17 472 
 + Obchodní marže 003 2 342 2 818 2 945 
II. Výkony 004 144 920 145 926 144 287 
II.1.      Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 143 105 142 794 142 255 
II.2.      Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 89 -447 630 
II.3.      Aktivace 007 1 726 3 579 1 402 
B. Výkonová spotřeba 008 90 139 85 734 86 789 
B.1.      Spotřeba materiálu a energie 009 74 024 69 784 68 467 
B.2.      Služby 010 16 115 15 950 18 322 
 + Přidaná hodnota 011 57 123 63 010 60 443 
C. Osobní náklady součet 012 159 892 162 308 164 189 
C.1.      Mzdové náklady 013 113 163 114 217 115 824 
C.2.      Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 540 1 370 1 261 

C.3. 
     Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
015 38 324 39 008 39 478 

C.4.      Sociální náklady 016 7 865 7 713 7 626 
D. Daně a poplatky 017 415 381 417 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
018 54 691 52 605 51 901 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
019 853 1 068 479 

III.1.      Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 758 775 122 
III.2.      Tržby z prodeje materiálu 021 95 293 357 

F. 
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a 

materiálu 
022 13 1 418 

F.1. 
     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
023 3 0 0 

F.2.      Prodaný materiál 024 10 1 418 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 
025 -550 5 506 -45 

IV. Ostatní provozní výnosy 026 165 839 170 045 172 501 
H. Ostatní provozní náklady 027 7 848 6 278 10 776 
V. Převod provozních výnosů 028 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 029 0 0 0 
 * * Provozní výsledek hospodaření 030 1 506 7 044 5 768 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 0 0 0 
J.  J. Prodané cenné papíry a podíly 032 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 033 0 0 0 

VII.1. 

     Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
034 0 0 0 

VII.2. 
     Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
035 0 0 0 

VII.3. 
     Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
036 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 037 0 0 0 



VIII 

 

K Náklady z finančního majetku 038 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 039 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 040 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
041 0 0 0 

X. Výnosové úroky 042 195 73 18 
N. Nákladové úroky 043 0 1 0 
XI. Ostatní finanční výnosy 044 3 1 1 
O. Ostatní finanční náklady 045 455 450 473 
XII. Převod finančních výnosů 046 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 047 0 0 0 
 * Finanční výsledek hospodaření 048 -257 -377 -454 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 049 344 1 479 1 447 
Q.1.      splatná 050 0 80 79 
Q.2.      odložená 051 344 1 399 1 368 
 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 905 5 188 3 867 
XIII. Mimořádné výnosy 053 7 0 0 
R. Mimořádné náklady 054 5 594 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 055 0 0 0 
S.1.      splatná 056 0 0 0 
S.2.      odložená 057 0 0 0 
 * Mimořádný výsledek hospodaření 058 2 -594 0 

T. 
Převod podílu na  výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 
059 0 0 0 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 060 907 4 594 3 867 
 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 061 1 251 6 073 5 314 

 

  
ř. 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 135 991 137 387 

II. Tržby za prodej zboží 002 15 828 14 963 
A. Výkonová spotřeba 003 99 190 98 109 
A.1.      Náklady vynaložené na prodané zboží 004 13 017 11 816 
A.2.      Spotřeba materiálu a energie 005 64 678 67 005 
A.3.      Služby 006 21 495 19 288 
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007 -427 -183 
C. Aktivace (-) 008 -1 107 -2 133 
D. Osobní náklady 009 167 994 176 856 
D.1.      Mzdové náklady 010 119 905 126 735 

D.2. 
     Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady 
011 48 089 50 121 

D.2.1.        Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012 40 420 42 667 
D.2.2.        Ostatní náklady 013 7 669 7 454 
E. Úprava hodnot v provozní oblasti 014 46 696 46 599 

E.1. 
     Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
015 48 063 47 415 

E.1.1. 
       Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - trvalé 
016 48 063 47 415 

E.1.2. 
       Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - dočasné 
017 0 0 



IX 

 

E.2.      Úpravy hodnot zásob 018 0 0 
E.3.      Úpravy hodnot pohledávek 019 -1 347 -816 
III. Ostatní provozní výnosy 020 176 033 181 522 
III.1.      Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 021 216 457 
III.2.      Tržby z prodaného materiálu 022 7 30 
III.3.      Jiné provozní výnosy 023 175 810 181 035 
F. Ostatní provozní náklady 024 12 562 11 277 
F.1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 025 0 0 
F.2.      Zůstatková cena prodaného materiálu 026 0 0 
F.3.      Daně a poplatky v provozní oblasti 027 374 389 

F.4. 
     Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 
028 1 028 -26 

F.5.      Jiné provozní náklady 029 11 162 10 914 
 * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030 2 944 3 347 
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031 0 0 
IV.1.      Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 032 0 0 
IV.2.      Ostatní výnosy z podílů 033 0 0 
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 034 0 0 
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035 0 0 

V.1. 
     Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
036 0 0 

V.2. 
     Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
037 0 0 

H. 
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 

majetkem 
038 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 039 4 4 

VI.1. 
     Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
040 0 0 

VI.2.      Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 041 4 4 
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042 0 0 
J. Nákladové úroky a podobné náklady 043 0 0 

J.1. 
     Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
044 0 0 

J.2.      Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 045 0 0 
VII. Ostatní finanční výnosy 046 0 1 
K. Ostatní finanční náklady 047 471 479 
 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 048 -467 -474 
 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 049 2 477 2 873 
L. Daň z příjmů 050 844 806 
L.1.      Daň z příjmů splatná 051 0 554 
L.2.      Daň z příjmů odložená (+/-) 052 844 252 
 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 053 1 633 2 067 
M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 054 0 0 
 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 055 1 633 2 067 

 * 
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 

VII. 
056 327 856 333 877 

 

 



X 

 

PŘÍLOHA č.3 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Výše vlastních finančních prostředků k 

1.1.2019 

116 

662 
81 597 14 536 5 206 1 922 

Pro potřeby splátky jistiny a úroků 

můžeme pro výpočet optimální  

struktury financování rezervovat 

částku do 20 mil. za rok 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Zdroje plynoucí z rovnoměrných 

odpisů 
14 935 32 939 35 670 41 716 39 556 

Celkový přírůstek finančních 

prostředků v důsledku navýšení 

přimeřeného zisku 

po zdanění 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Úhrada za dodávku autobusů  50 000 50 000 25 000 25 000 0 

Úhrada za dodávku trolejbusů  60 000 60 000 30 000 30 000 0 

Zůstatek volného cash flow 31 597 -35 464 -44 794 -48 078 1 478 

 

 


