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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý 

majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. 

Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování je pro danou společnost 

nejvýhodnější při pořízení určitého majetku.  

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the possibilities, that can finance long-term assets. It 

contains a theoretical definition of terms and financial analysis of a particular company. 

Based on this analysis is created a proposal, how to finance the acquisition of specific 

long-term asset. 
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ÚVOD  

Téma mé bakalářské práce zní Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. 

Vybrala jsem si ho z toho důvodu, protože pojem dlouhodobý majetek mě provází už 

delší dobu. Účetní operace s ním jsou mi velmi známé a chtěla jsem si prohloubit 

povědomí a možnostech jeho financování.  

K tomu, aby mohla firma vyrábět své výrobky či poskytovat služby, musí vlastnit 

dlouhodobý majetek. Před samotným pořízením ale společnost musí zhodnotit, jak daný 

majetek pořídí, aby jeho financování bylo co nejefektivnější. Ne vždy si firma může 

dovolit pořídit majetek z vlastních prostředků a potom musí zvážit, který cizí zdroj 

využije. Cizím zdrojem může být například leasing nebo bankovní úvěr. Veškeré způsoby 

financování s sebou nesou výhody a nevýhody, a výběr se musí posoudit z hlediska 

konkrétní finanční situace firmy.  

Před danou investicí, jako je pořízení dlouhodobého majetku nejprve společnost musí 

zjistit, v jaké finanční situaci se právě nachází. K tomuto zjištění se používá finanční 

analýza, která využívá účetní výkazy. Vybrané ukazatele této analýzy zhodnotí finanční 

zdraví firmy a ta si pak podle zjištěných hodnot může porovnat, které financování pro ni 

bude nejvýhodnější.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit finanční situaci firmy a poté porovnat a vybrat 

nejvhodnější variantu financování při pořízení hrotového soustruhu.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem mé práce je vybrat způsob financování, který bude nejvhodnější pro danou 

firmu, při pořízení dlouhodobého majetku. Způsob financování budu vybírat podle 

finanční situace firmy, kterou zhodnotím za pomocí vybraných ukazatelů finanční 

analýzy.  

Vybrala jsem si firmu, která si z důvodů citlivých informací a vzhledem ke 

konkurenčnímu boji nepřeje zveřejnit název firmy ani žádné informace, které by vedly 

k její identifikaci. Pro svoji práci ji pojmenuji jako firmu ABC, a. s. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů pomocí zákonů, vyhlášek a 

odborné literatury. Nejprve je vysvětlen dlouhodobý majetek a dále pojmy s ním 

související jako je jeho rozčlenění, způsob pořízení, ocenění a odpisy. Dále jsou 

vysvětleny jednotlivé způsoby financování, kterými lze pořídit dlouhodobý majetek. 

Tento majetek lze pořídit prostřednictvím vlastních nebo cizích zdrojů, které s sebou 

nesou výhody a nevýhody. Nakonec jsou vysvětleny vybrané ukazatele finanční analýzy, 

které pak v praktické části zhodnotí finanční situaci firmy.  

Praktická část zahrnuje analýzu finanční situace firmy. Za pomocí vybraných ukazatelů 

budou porovnány roky 2014 – 2017. K tomuto porovnání budou využity výroční zprávy 

společnosti ověřené auditorem, které jsou dostupné na internetu. Podle zjištěné finanční 

situace pak vyberu možnost financování pořízení hrotového soustruhu. Zhodnotím, jestli 

bude lepší danou investici pořídit z vlastních zdrojů nebo pomocí leasingu či úvěru. Dále 

porovnám poskytnuté nabídky nezávazných kalkulací úvěru a finančního leasingu. Podle 

tohoto porovnání vyberu nejvýhodnější způsob financování pro firmu ABC, a. s. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této kapitole vysvětlím základní pojmy, kterými se tato bakalářská práce zabývá. 

Obsahuje vymezení pojmu dlouhodobého majetku, jeho způsoby pořízení, ocenění a 

odpisy. Dále jsou uvedeny formy financování, kterými lze dlouhodobý majetek pořídit. 

Nakonec popíši vybrané ukazatele finanční analýzy, které pak využiju v praktické části 

ke zhodnocení finančního zdraví firmy.    

 

2.1  Dlouhodobý majetek  

Dlouhodobý majetek se člení do třech základních skupin:  

1. dlouhodobý nehmotný majetek, 

2. dlouhodobý hmotný majetek, 

3. dlouhodobý finanční majetek (2). 

 

2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do této skupiny majetku jsou zařazeny nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software 

a ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise a preferenční limity. DNM je také 

technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Ocenění tohoto majetku, 

kromě goodwilu, si stanoví účetní jednotka sama. Účetní jednotka přitom ale musí 

splňovat určité podmínky a stanovení dané zákonem o účetnictví jako je respektovat 

princip významnosti a poctivé a věrné zobrazení majetku. Doba použitelnosti musí být 

delší než jeden rok (2, § 6). 
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2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Tato skupina zahrnuje pozemky a stavby a jejich technické zhodnocení, hmotné movité 

věci a jejich soubory a jejich technické zhodnocení a ostatní dlouhodobý hmotný majetek, 

který zahrnuje pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, keře, vinice, 

chmelnice), dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna), jiný dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (pořizovaný) (2, § 7). 

U pozemků se nehledí na výši ocenění. Stejně tak jako u staveb, u kterých se neuvažuje 

ani o době použitelnosti. Do staveb se řadí stavby jako takové, právo stavby, otvírky 

lomů, pískoven a hlinišť a dále například byty a nebytové prostory (2, § 7). 

Hmotné movité věci a jejich soubory mohou obsahovat předměty z drahých kovů, na 

jejichž ocenění se také nehledí. Dále tato položka obsahuje movitosti, které jsou určeny 

k technicko-ekonomickému využití, jež si účetní jednotka ocení sama, opět ale za splnění 

určitých podmínek a stanovení dané zákonem (2, § 7). 

Do jiného dlouhodobého hmotného majetku se řadí majetek, který nebyl zařazen do 

jednotlivých položek z důvodů stanovení zvláštního právního předpisu nebo jiných 

podmínek. Může to být například ložisko nevyhrazeného nerostu, umělecké dílo, které 

není součástí stavby nebo věcné břemeno ke stavbě či pozemku (2, § 7). 

U většiny podniků je dlouhodobý hmotný majetek největší a rozhodující položkou. Tato 

položka obsahuje budovy, stavby, pozemky, stroje, výrobní zařízení, přístroje, inventář, 

dopravní prostředky. Firma tento majetek většinou využívá dlouhou dobu a postupně ho 

opotřebovává. Dále se tento majetek dělí na dvě skupiny, a to movitý majetek, s nímž lze 

hýbat, a nemovitý majetek, s nímž hýbat nelze. Do movitostí patří např. stroje, přístroje, 

inventář, dopravní prostředky. Do nemovitostí se řadí pozemky, budovy, stavby (4, s. 48). 

 

2.1.3 Dlouhodobý finanční majetek  

Tímto majetkem se rozumí podíly, jež účetní jednotka vlastní jako ovládaná nebo 

ovládající osoba, dále podíly s podstatným vlivem nebo dluhové cenné papíry. Dále sem 

patří ostatní dlouhodobé cenné papíry (např. dluhopis s pevným úrokem), jiný 
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dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (2, § 

8).  

Jiný dlouhodobý finanční majetek může obsahovat předměty, které jsou vyrobeny 

z drahých kovů nebo kamenů (2, § 8). 

Dlouhodobý finanční majetek společnost vlastní za účelem dlouhodobé investice (4, s. 

50).  

 

2.2  Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

Způsob pořízení může být koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv, darem nebo 

jiným bezúplatným převodem, vkladem nebo převodem do společnosti (3, č. 013).  

Účtování se provádí na vrub, neboli na stranu má dáti, příslušného účtu v účtové skupině 

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, se souvztažným zápisem 

ve prospěch určitého účtu, podle způsobu pořízení (3, č. 013).  

Majetek se dále musí zařadit do užívání a to tak, že se pořizovací cena zaúčtuje na vrub 

příslušného účtu ve skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý 

hmotný majetek odpisovaný nebo 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný nebo 

hmotný majetek (3, č. 013). 

 

2.3  Oceňování 

Účetní jednotky jsou ze zákona povinny oceňovat svůj majetek při pořízení, v účetních 

knihách a v účetní závěrce k rozvahovému dni (1, § 24). 

Ocenění pořizovaného majetku se může provést pořizovací cenou, reprodukční 

pořizovací cenou nebo vlastními náklady (1, § 25). 
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Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek skutečně pořízen včetně nákladů, které 

s pořízením souvisejí (např. doprava, pojištění, montáž). Náklady, které se do pořizovací 

ceny nezahrnují jsou například náklady na opravu a údržbu, kursové rozdíly, nájemné za 

stavební pozemek, náklady na zaškolení pracovníků (2, § 47). 

Touto cenou se oceňuje majetek, který je pořízený za úplatu nebo směnnou smlouvou, ve 

které je cena stanovena (7, s. 226). 

Reprodukční pořizovací cena je stanovena v tom okamžiku, v jakém se o daném 

majetku účtuje (1, § 25). 

Může jít o majetek pořízený bez úplaty jako je dar nebo přebytek zjištěný inventarizací. 

Také to může být majetek vytvořený vlastní činností, jehož náklady nelze zjistit (7, s. 

228). 

Vlastní náklady jsou součtem přímých nákladů vynaložených na výrobu a nepřímých 

nákladů, které s výrobou souvisejí a dají se k ní přiřadit (1, § 25). 

Reálnou hodnotou se oceňují především cenné papíry, deriváty, technické rezervy, 

majetek a závazky, jejichž ocenění udává zvl. právní předpis a to nejen k rozvahovému 

dni nebo k sestavení účetní závěrky (1, § 27). 

Tato hodnota může být jako tržní hodnota, která je vyhlášena na regulovaném trhu, 

ocenění odborným znalcem, ocenění podle zvl. předpisů (1, § 27)  

 

2.4  Odpisování 

Zákon o účetnictví vysvětluje odpisy jako trvalé snížení hodnoty majetku (1, §26). 

Pořizovací cena dlouhodobého majetku nemůže být zahrnuta do nákladů ihned po jeho 

pořízení v jednom účetním a zdaňovacím období. Přenáší se do nákladů postupně, a to do 

více účetních období. K tomuto přenosu slouží odpisy dlouhodobého majetku. Existují 

dva druhy odpisů, a to účetní a daňové (6, s. 9). 
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Dlouhodobý majetek se postupem času fyzicky i morálně opotřebovává. Toto opotřebení 

je nutno vypočítat a přenést do účetnictví (7, s. 238).  

Účetní jednotky odepisují pouze svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a to 

v souladu se zákonem a účetními metodami. Pro jednotlivý majetek se musí sestavit 

odpisový plán, který slouží jako podklad při odepisování majetku až do jeho odepsání. 

Odepisování se provádí pouze do ceny, která je uvedena v účetnictví (1, § 28; 3, č. 013). 

 

2.4.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy musí účetní jednotka vést povinně dle zákona č. 562/1991 Sb. o účetnictví. 

Tyto odpisy snižují účetní výsledek hospodaření, ale nejsou daňově uznatelným 

nákladem (6, s. 10). 

Účetní jednotky, které vlastní majetek, si musí sestavit odpisový plán, podle něhož pak 

majetek odpisují po dobu jeho používání. Daný majetek se odpisuje pouze do výšky jeho 

ocenění uvedeného v účetnictví (1, §28). 

Tyto odpisy vyjadřují reálné opotřebení majetku a splňují zásadu věrného zobrazení 

skutečnosti. Toto opotřebení je vyjádřeno peněžní částkou, snižuje hodnotu majetku a je 

pro účetní jednotku nákladem. Výdaje, které se vynaložily na pořízení majetku, se takto 

postupně rozkládají do řady účetních období (7, s. 238-239). 

Odpisy se účtují na vrub nákladového účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 07 – Oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku (3, čl. 013).  

 

2.4.2 Daňové odpisy  

Tyto odpisy se zjišťují mimo účetnictví a pouze z toho důvodu, aby se stanovil daňový 

základ. Daňové odpisy nezobrazují skutečné opotřebení majetku, ale jsou to maximální 

částky, kterými lze snížit základ daně (18, s. 38). 
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Majetek se po pořízení musí zatřídit do odpisové skupiny dle zákona. Daná odpisová 

skupina má přiřazenou určitou dobu odepisování. Odepisování se může provádět buď 

rovnoměrně nebo zrychleně (8, § 30). 

Při rovnoměrném odpisování zákon každé odpisové skupině přiřazuje minimální roční 

odpisovou sazbu. Dané odpisové sazby jsou uvedeny v %. V prvním roce se odepíše nižší 

částka. V dalších letech odepisování se už odepisuje stále stejná částka a to až do úplného 

odepsání (8, § 31).   

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎

100
× 𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 

Při zrychleném odpisování jsou zákonem odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty a 

odpis je tak v každém roce jiný. Vzorec pro výpočet odpisu v prvním roce se liší od 

výpočtu odpisu v dalších letech odepisování (8, § 32).  

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 𝑣 1. 𝑟𝑜𝑐𝑒 =  
𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑛í 𝑟𝑜𝑘
 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑣 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ =  
2 × 𝑍ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í
 

 

2.5  Způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku 

Finanční zdroje, které vznikají uvnitř podniku, se nazývají interní zdroje. Může to být 

nerozdělený zisk, základní kapitál, ážio a kapitálové fondy. Opakem jsou externí zdroje, 

které podnik získává od věřitelů a je to například dlouhodobý úvěr nebo finanční leasing 

(9, s. 289). 

 

Financování podniku z vlastních zdrojů se nazývá samofinancování. Tyto zdroje si 

podnik vytvořil sám vlastní činností (12, s. 39). 
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2.5.1 Nerozdělený zisk 

Velmi významným interním zdrojem financování je nerozdělený zisk, někdy nazývaný 

„zadržený zisk“. Je to ta část zisku po zdanění, která není vyplacena formou dividend 

nebo není použita na tvorbu fondů ze zisku.  

Nerozdělený zisk najdeme v rozvaze podniku jako součást vlastního kapitálu. Jeho podíl 

na vlastním kapitálu nebývá moc vysoký, avšak jako podíl na financování investic (při 

pořízení majetku) bývá mnohem vyšší (9, s. 355). 

Výhoda tohoto financování je, že společnost nemusí platit úroky, které plynou z cizího 

kapitálu. Toto financování nezvyšuje zadluženost firmy. Dále tímto způsobem může 

financovat i takové investice, na které by těžko sháněla externí zdroje (12, s. 43). 

Nevýhoda je, že velikost zisku není stabilní a podnik se na něj tak nemůže plně 

spolehnout (12, s. 43).  

 

2.5.2 Základní kapitál 

Základní kapitál představuje souhrn všech peněžitých i nepeněžitých vkladů společníky 

do společnosti. Nepeněžité vklady musejí být penězi ocenitelné a mohou představovat 

dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, zásoby, pohledávky apod. Základní kapitál je 

základní vlastní zdroj majetku podniku. Minimální hodnotu základního kapitálu upravuje 

zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (18, s. 305).  

Konkrétně u akciové společnosti je základní kapitál v hodnotě 2 000 000 Kč, nebo 80 000 

EUR (5, § 246).  

 

2.5.3 Ážio a kapitálové fondy 

Další součástí vlastních zdrojů jsou kapitálové fondy. Ty se nevytvářejí ze zisku, ale 

například ážiem, bezúplatným nabytím majetku (darem), oceňovacím rozdílem 

z přecenění majetku a závazku atd. (18, s. 315).  
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Ážio vzniká u akciových společností jako rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou 

hodnotou akcie, kdy emisní kurz je vyšší a tento rozdíl se nazývá emisní ážio. Pokud jsou 

akcie spláceny nepeněžitým vkladem, emisní ážio je pak rozdíl hodnoty nepeněžitého 

vkladu a jmenovité hodnoty akcie, které mají být vydány akcionářům (18, s. 315). 

Ostatní kapitálové fondy se využívají při účtování peněžních i nepeněžních vkladů, 

které nezvyšují základní kapitál (18, s. 318). 

 

2.5.4 Fondy ze zisku 

Tyto fondy se tvoří ze zisku běžného období nebo z nerozděleného zisku z minulých let. 

Mohou to být fondy rezervní, statutární nebo ostatní. Využití těchto fondů je široké 

například na úhradu ztráty z běžného nebo minulého účetního období, zvýšení základního 

kapitálu, sociální účely atd. (18, s. 320). 

Statutární fondy jsou tvořeny na základě stanov nebo společenské smlouvy, kde musí 

být napsán účel fondu (18, s. 320). 

Ostatní fondy nejsou povinné a vytvářejí se dle vlastních potřeb. Mohou se ale vytvářet 

ke konkrétnímu účelu jako například k navýšení základního kapitálu, k úhradě ztráty, 

k úhradě nečekaných událostí apod. (18, s. 320). 

 

Při realizaci větší investice, na kterou by financování z vlastních zdrojů nestačilo, může 

podnik využít externí zdroje financování (13, s. 89).  

 

2.5.1 Rezervy  

Rezervy jsou zdrojem financování, který je účelně vytvořen ke krytí náročnějších 

finančních výdajů. Rezervy jsou nákladem a snižují tak výsledek hospodaření. Existují 

dva druhy rezerv a to rezervy zákonné, jež jsou daňově uznatelné a rezervy ostatní, které 

jsou daňově neuznatelné. V rozvaze podniku se rezervy nacházejí v cizích zdrojích, 

protože představují budoucí závazky dodavatelům (13, s. 86).  
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2.5.2 Dlouhodobý úvěr 

Úvěr je zapůjčení peněžních prostředků věřitelem, což obvykle bývá banka, či jiná 

finanční instituce. Dlužník po dobu této půjčky, až do její splacení, musí hradit poplatek 

ve formě úroku (18, s. 102).  

Úvěry jsou podle délky splatnosti rozděleny na střednědobé a dlouhodobé. Střednědobé 

úvěry mají splatnost 1-5 let. Úvěry s delší dobou splatnosti jsou nazývány dlouhodobé (9, 

s. 396).  

Nejčastější forma úvěru poskytovaná na nákup dlouhodobého majetku se nazývá 

termínovaná půjčka. V praxi se často užívá termín investiční úvěr. Dále se tento úvěr 

může využít i na nákup oběžného majetku (zásob), dlouhodobého nehmotného majetku 

(licence) nebo dlouhodobých cenných papírů (9, s. 396). 

„Splácení úvěru se označuje jako jeho umořování a probíhá dle umořovacího plánu 

úvěru, taktéž označovaného jako splátkový kalendář. Ten představuje harmonogram, 

schválený dlužníkem i věřitelem, obsahující pořadí, příp. termíny plateb jednotlivých 

splátek. Splátka úvěru se vždy skládá ze součtu dvou částí: 

- Úmorová část neboli zkráceně úmor – tato část splátky představuje postupné 

splácení zapůjčené částky. Jedná se tedy o umořování jistiny. Protože jde o 

postupné splácení dlužné částky, je součet úmorové části ve všech splátkách úvěru 

roven zapůjčené částce, resp. poskytnutému úvěru. 

- Úroková část neboli zkráceně úrok – tato část splátky představuje úrok za období 

od předchozí splátky, který je závislý na nesplacené výši úvěru v tomto období a 

úrokové sazbě přizpůsobené formátu úrokového období. Znamená to tedy, že 

úroky se hradí vždy pouze z nesplacené části úvěru.“ (20, s. 129) 

Platí následující vztahy: 

𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡𝑎 = 𝐷 ∙
𝑟

1 − 𝑣𝑛
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anuita – výše splátky 

D – poskytnutý úvěr 

v – diskontní faktor (
1

1+𝑟
) 

r – úroková sazba 

n – počet anuitních splátek (počet úrokových období) 

𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 = ú𝑚𝑜𝑟 + ú𝑟𝑜𝑘 

(20, s. 133) 

Výhodou tohoto financování je, že se společnost v okamžiku nákupu stává vlastníkem 

majetku a může s ním jakkoliv nakládat (14, s. 18). 

Nevýhodou je, že společnost musí splatit další náklady jako jsou úroky, poplatky 

s vedením úvěrového účtu, poplatky za vyřízení atd. Přijetím úvěru také dochází 

k zadlužení podniku, z účetního hlediska se úvěr zobrazí v cizích zdrojích. To má dopad 

na hodnocení v oblasti rizikovosti (14, s. 18). 

 

2.5.3 Leasing 

„Leasing znamená pronájem (nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy 

pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní 

plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc (nebo 

právo) v průběhu doby pronájmu používat“. (14, s. 9) V průběhu pronájmu je majetek 

vlastnictvím pronajímatele, nájemce má pouze právo daný majetek využívat (14, s. 9).   

Rozlišují se dva druhy leasingu a to operativní a finanční (14, s. 9).  

 

Finanční leasing je pronájem, po jehož skončení nájemce odkoupí najatý majetek. Dle 

zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se můžeme setkat s názvem finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci. Tento nájem je dlouhodobější a doba pronájmu je 
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obvykle stejná jako doba použitelnosti. Náklady i povinnosti spojené s tímto pronájmem 

hradí nájemce, může to být údržba, opravy či servisní služby (14, s. 9).  

„Smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé 

straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem a 

za jakých podmínek: 

účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s 

a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím 

předmětu leasingu na nájemce 

b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu 

obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za 

podstatně výhodnějších podmínek. Tento leasing se nazývá finanční leasing“. (15, 

https://www.clfa.cz/) 

 

Leasingové pojmy: 

Leasingová cena – cena, kterou splácí nájemce pronajímateli. Je to součet pořizovací 

ceny majetku, úroku z úvěru a leasingové marže (9, s. 417). 

Leasingové úročení – rozdíl mezi leasingovou a pořizovací cenou. Toto úročení zahrnuje 

úrok z úvěru a leasingovou marži pronajímatele (9, s. 417). 

Leasingový koeficient – poměr leasingové a pořizovací ceny (9, s. 417). 

Leasingová splátka – splátka leasingové ceny, kterou hradí nájemce pronajímateli. Může 

být rovnoměrná i nerovnoměrná (9, s. 417). 

Výhody leasingu: 

• Nižší administrativní náročnost oproti zřizování úvěru (14, s. 19).  
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• Leasingové společnosti včetně pronájmu dopravních prostředků nabízejí povinné 

ručení, nebo havarijní pojištění, které je výhodnější oproti běžným pojišťovnám 

(14, s. 19). 

• Z hlediska zákona o dani z příjmu jsou skutečně zaplacené leasingové splátky 

daňově uznatelným nákladem (14, s. 19-20). 

• Subjekt nepotřebuje velké množství peněžních prostředků (14, s. 19). 

Nevýhody leasingu: 

• Omezenost nájemcova práva volně nakládat s majetkem (14, s. 20). 

• Akontace – první zvýšená splátka, která se musí časově rozlišit (14, s. 19). 

• Obtížná vypověditelnost leasingové smlouvy např. při odcizení pronajatého 

majetku (14, s. 19). 

 

Metoda čisté výhody leasingu 

Tato metoda porovnává čistou současnou hodnotu investice financovanou úvěrem a 

čistou současnou hodnotu investice financovanou leasingem. Jde o srovnání, které 

financování je výhodnější.  

Jestliže je čistá současná hodnota investice financovaná leasingem větší než čistá 

současná hodnota investice financovaná úvěrem, pak je efektivnější forma financování 

leasing. V opačném případě je výhodnější úvěrové financování (9, s. 435). 

Č𝑉𝐿 =  𝐾 − ∑
𝐿𝑛(1 − 𝑑) + 𝑑 ∙ 𝑂𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

On – odpisy v jednotlivých letech živostnosti  

n – jednotlivá léta životnosti 

N – doba životnosti 



24 

 

i – úrokový koeficient, upravený o vliv daně 

d – daňový koeficient 

K – kapitálový výdaj 

Ln – leasingové splátky v jednotlivých letech živostnosti (doba leasingu = doba 

životnosti) 

Pokud hodnota tohoto ukazatele vyjde kladná, je výhodnější leasingové financování. 

Pokud hodnota vyjde záporná, pak je výhodnější financování úvěrem (9, s. 436).  

 

Důvody využití cizích zdrojů: 

• Firma nemá dostatek peněžních prostředků použitelných k financování. 

• Využití vlastního kapitálu – např. emisí nových akcií nebo přibráním společníka 

společnost ztratí rozhodovací a řídící pravomoce. 

• Vlastní kapitál je dražší než cizí kapitál, který je zatížen nižšími úroky bank oproti 

výnosnosti akcií. (4, s. 290) 

 

2.6  Vybrané ukazatele finanční analýzy  

Závěry a veškeré informace zjištěné finanční analýzou slouží strategickému a taktickému 

rozhodování o investicích. Dále tyto informace slouží nejen vlastníkům společnosti, ale i 

věřitelům a dalším zájemcům. Konkrétně to mohou být externí osoby jako investoři, 

banky, stát a jeho orgány, obchodní partneři, konkurence. Interní osoby, kterým slouží 

finanční analýza jsou manažeři společnosti, odboráři nebo zaměstnanci (10, s. 46).  

Základní zdroj pro finanční analýzu je účetní závěrka nebo výroční zpráva. Výroční 

zprávu sestavuje taková účetní jednotka, která musí svoji účetní závěrku ověřit auditorem 

(10, s. 50).  
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Účetní závěrka obsahuje účetní výkazy jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a 

přehled o peněžních tocích (cash-flow) (1, §18). 

 

2.6.1 Ukazatele likvidity 

Nejširší pojetí likvidity znamená schopnost firmy hradit své krátkodobé závazky a to 

tak, aby měla dostatek majetku, jímž tyto závazky může platit. Od toho pojmu bychom 

měli odlišit solventnost, což znamená schopnost společnosti uhradit svoje krátkodobé 

závazky ve stanovené formě, místě a termínu (11, s. 131).  

Vzorec nám udává poměr mezi majetkem, jímž firma může zaplatit své závazky (čitatel) 

a závazky, které má platit (jmenovatel). Jsou tři druhy likvidit a jejich vypočítané hodnoty 

se liší tím, co vše je zahrnuto v čitateli vzorce (17, s. 60). 

 

Běžná likvidita  

Tato likvidita nám udává, zda je společnost schopna uhradit své závazky do jednoho roku 

svými oběžnými aktivy. Je to poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků a výsledek 

udává, kolikrát jsou oběžná aktiva větší než krátkodobé závazky (11, s. 132).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 (3. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě) =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Oběžná aktiva můžeme využít jako celou položku Oběžná aktiva z rozvahy, avšak nesmí 

obsahovat Dlouhodobé pohledávky. Je dobré sem zahrnout i Příjmy příštích období. 

Krátkodobé závazky obsahují položky Krátkodobé závazky, Krátkodobé bankovní úvěry 

a Krátkodobé finanční výpomoci.  Opět je dobré zahrnout sem i položky z Časového 

rozlišení a to Výdaje příštích období (11, s. 132).  

K vypočítaným hodnotám se obecně přistupuje že čím vyšší, tím vyšší je schopnost 

zachování likvidity. Z hlediska podniku ale příliš vysoké hodnoty znamenají, že podnik 

ne zcela produktivně váže své prostředky a může dojít k narušení provozního cyklu. 
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Z hlediska věřitelů a bank vyšší hodnoty znamenají jistotu, že společnosti své závazky 

uhradí (11, s. 133).  

Pro tento výpočet jsou doporučené hodnoty ve výši 1,5 – 2,5, avšak velmi závisí na 

oboru, ve kterém firma podniká, na hospodářském cyklu, konkrétní situaci segmetu nebo 

finanční strategii (11, s. 133).  

 

Pohotová likvidita 

Tento poměr ze svého čitatele, tedy z oběžných aktiv vylučuje zásoby jako nejméně 

likvidní položku. Mohou se použít dva vzorečky, ale oba musí dojít ke stejnému výsledku 

(11, s. 134). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 (2. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě) =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Doporučené hodnoty se nachází v intervalu 0,5 – 1,5. Někteří analytici doporučují 

hodnoty v rozmezí 1 - 1,5. Na tyto hodnoty je kladen požadavek z toho důvodu, aby dané 

krátkodobé závazky byly minimálně kryty danými krátkodobými pohledávkami a 

finančním majetkem. Konkrétní výše výsledku je ale opět vázána na konkrétní obor 

činnosti dané firmy, postavením na trhu, strategii atd. (11, s. 134).  

 

Okamžitá likvidita 

Tato likvidita je poměr nejlikvidnější složky oběžných aktiv a krátkodobých závazků (11, 

s. 134). 

𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Do tohoto výpočtu už se nezahrnují položky z časového rozlišení, protože Krátkodobé 

finanční prostředky, jakožto položka z rozvahy, obsahuje peníze v hotovosti a na účtech, 
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směnky, šeky a cenné papíry určené k prodeji nebo s dobou splatnosti do jednoho roku 

(11, s. 135).  

Doporučené hodnoty této likvidity jsou v rozsahu 0,2 – 0,5, 0,2 – 1,0 nebo 0,2 – 0,7 (11, 

s. 135). 

 

2.6.2 Ukazatele zadluženosti 

Tento ukazatel nám udává, v jakém rozsahu jsou aktiva firmy financována cizími zdroji. 

Základním ukazatelem je celková zadluženost. Dalšími ukazateli jsou koeficient 

samofinancování a ukazatel úrokového krytí (16, s. 64). 

V zásadě se jedná o varianty poměru vlastních a cizích zdrojů, což je známo jako finanční 

páka (17, s. 76). 

 

Celková zadluženost  

Někdy se uvádí jako věřitelské riziko. Je to poměr celkových závazků a celkových aktiv 

(16, s. 64; 17 s. 76). 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obecně platí pravidlo, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko 

věřitelů (16, s. 64). 

 

Koeficient samofinancování. 

Dalším ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování. Je to poměr vlastního 

kapitálu k celkovým aktivům. Tento ukazatel by měl doplňovat ukazatele celkové 

zadluženosti a jejich součet by se měl blížit hodnotě 1. 

𝐾𝑜𝑒𝑓. 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Pro hodnocení celkové finanční situace firmy se tento poměrový ukazatel zadluženosti 

považuje za jeden z nejdůležitějších. Důležitá je ale návaznost tohoto ukazatele na 

rentabilitu (16, s. 65).  

 

Ukazatel úrokového krytí  

Tento poměrový ukazatel zadluženosti firmě říká, zda je pro ni únosné její dluhové 

zatížení.  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

EBIT znamená zisk před zdaněním a úroky a udává, kolikrát je tento zisk vyšší než úroky. 

V zahraničí jsou doporučené hodnoty trojnásobek nebo i více. Je to proto, že po zaplacení 

úroků z cizích finančních zdrojů by měl zůstat dostatek financí i pro akcionáře. 

Neschopnost platit úroky ze zisku může značit budoucí úpadek firmy (16, s. 65).  

 

2.6.3  Bilanční pravidla 

Tato pravidla doporučují, jak by se měly řídit vztahy některých složek aktiv a pasiv (21, 

s. 71).  

 

Zlaté bilanční pravidlo financování 

Toto pravidlo požaduje, aby aktiva byla financována ze zdrojů, které mají stejnou dobu 

použitelnosti. V praxi to znamená, aby podnik svůj dlouhodobý majetek financoval 

prostřednictvím vlastního kapitálu anebo dlouhodobými cizími zdroji. Opakem jsou 

oběžná aktiva, která by se měla financovat z krátkodobých zdrojů (10, s. 402).  
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Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika 

Dané pravidlo se zabývá poměrem mezi vlastním a cizím kapitálem. Obecně je 

doporučený poměr maximálně 1:1, ale v praxi záleží na oboru podnikání. Tento poměr 

vyjadřuje, že vklad majitelů (vlastní kapitál) by měl být poměrně stejný jako vklad 

věřitelů (cizí zdroje). Znamená tedy stupeň zadlužení podniku. Je dobré si uvědomit, že 

s růstem zadluženosti roste riziko věřitele a je potom obtížné sehnat další cizí zdroje 

financování (10, s. 402).  

 

Zlaté bilanční pari pravidlo 

Toto pravidlo vyjadřuje poměr vlastního kapitálu, kterého by mělo být méně než 

dlouhodobého majetku, aby zde byl prostor pro financování cizími zdroji (21, s. 75-76). 

„Vlastního kapitálu by podle daného pravidla nemělo být příliš málo, ale ani příliš mnoho 

v porovnání s dlouhodobým majetkem jako celkem a typickými položkami dlouhodobého 

majetku.“ (10, s. 403) 

 

Zlaté bilanční poměrové pravidlo 

Toto pravidlo sleduje vývoj investic a tržeb v daném podniku. Tempo růstu investic nesmí 

být rychlejší než tempo růstu tržeb, jinak by mohlo dojít ke snížení rentability, 

problémům s likviditou, ztrátě konkurenceschopnosti či nevyužití kapacit (10, s. 403).  

 

2.6.4 Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑑𝑙. 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑖 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 +  𝐷𝑙. 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑙.  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

U tohoto ukazatele platí zlaté pravidlo financování, které říká, že dlouhodobý majetek by 

měl být kryt dlouhodobými zdroji. Pokud výsledek tohoto ukazatel vyjde nižší než 1, pak 

podnik musí krýt část svého dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji a může tak mít 
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problémy se splacením svých závazků. Podnik je tak podkapitalizován. Jde o agresivní 

strategii financování, která je levnější, ale zároveň velmi riziková.  

Pokud je hodnota tohoto poměru příliš vysoká, je podnik sice finančně stabilní, ale příliš 

velká část krátkodobého majetku je financována drahými dlouhodobými zdroji. Podnik 

je tak překapitalizován. Jde o konzervativní strategii financování, která je bezpečná, ale 

dražší.  

Při neutrální strategii financování jde tehdy, pokud si podnik zvolí přiměřené krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem (23, s. 88-89). 

 

2.6.5 Finanční páka 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na financování celkových aktiv. Čím 

větší vyjde hodnota tohoto ukazatele, tím více se na financování podniku podílejí cizí 

zdroje, a roste tak zadluženost podniku (22, s. 144).  

𝐹𝑃 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Pokud se podíl cizích zdrojů zvýší, zvýší se tak zadluženost, a to je projevem růstu tohoto 

ukazatele. Růst finanční páky má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. 

„Z jiného pohledu má však zvýšení podílu cizích zdrojů vliv na zvýšení úroků, které pak 

snižují podíl zisku plynoucího vlastníkům, a způsobuje pokles ukazatele úrokové redukce 

zisku, a tím i rentability vlastního kapitálu.“ (23, s. 123) 

Vliv úrokové redukce zisku spolu s finanční pákou se nazývá ziskový účinek finanční 

páky neboli také multiplikátor vlastního kapitálu (Equity Multiplier) (23, s.123). 

 

2.6.6 Ziskový účinek finanční páky 

Ziskový účinek finanční páky je ukazatel, který firmě říká, zda je pro firmu její 

zadlužování výhodné (17, s. 127). 
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𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣ý úč𝑖𝑛𝑒𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 =  
𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Tento ukazatel udává, kolikrát je vlastní kapitál zvětšen za použití cizího kapitálu jakožto 

zdroje financování. Pokud hodnota tohoto ukazatele je větší jak 1, pak zvyšování cizích 

zdrojů má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu (23, s. 125). 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on ekvity – ROE) udává, jak je výnosný kapitál, 

který do podniku vložili akcionáři či vlastníci.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Položku zisk nalezneme v rozvaze jako provozní výsledek hospodaření a do jmenovatele 

vložíme položku vlastní kapitál. „Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, 

zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.“ 

(16, s. 60)  

Když tento ukazatel roste, může to znamenat, že se zlepšil výsledek hospodaření, že se 

zmenšil podíl vlastního kapitálu ve firmě nebo se snížil úrok cizího kapitálu (16, s. 60).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

V této části práce popíši společnost ABC, a. s. Dále zjistím finanční zdraví firmy za 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a na jejich základě doporučím nejvhodnější 

možnost financování pořízení majetku.  

 

3.1  Základní údaje o společnosti 

Pro svoji práci jsem si vybrala společnost, která ale z důvodu uvádění citlivých informací 

si nepřeje být zveřejněna. Proto jsem si zvolila název ABC, a. s. Tato společnost se řadí 

do kapitálových společností a její právní forma je akciová společnost.  

Tato společnost podniká ve strojírenství. Předmětem její výroby jsou převážně odlitky, 

ingoty, volně kované výrobky, modely, zařízení válcoven, tvářecí stroje a nástroje, 

hydraulické prvky, rekonstrukce a modernizace strojů.  

Asi 70 % výroby je vyváženo na zahraniční trhy. Hlavní odběratelé této firmy jsou země 

Evropské unie zejména Slovensko, Německo, Nizozemí, Velká Británie, Řecko a 

Rakousko. Dalšími velkými odběrateli jsou Indie, Rusko, Japonsko, USA a snaha je 

proniknout na další trhy jako je Írán, Vietnam, Indonésie.  

Firma k 31.12.2016 zaměstnávala 2 269 zaměstnanců. Bilanční suma roční rozvahy byla 

větší jak 2,7 miliard Kč. Roční obrat se blížil k částce 2,5 miliard Kč. Podle těchto údajů 

se firma řadí mezi velkou účetní jednotku. Parametry velké účetní jednotky dle zákona o 

účetnictví jsou, že podnik průměrně zaměstnává více než 250 zaměstnanců, celková 

aktiva jsou větší jak 500 000 000 Kč a roční úhrn čistého obratu je větší jak 1 000 000 000 

Kč (24, https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx).  
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3.2  Zařazení a ocenění dlouhodobého hmotného majetku 

Společnost za dlouhodobý hmotný majetek považuje takový majetek, který má dobu 

použitelnosti delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 40 000 Kč.  

Skupina drobný dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje majetek, jehož cena je 

v rozmezí 5 000 Kč – 40 000 Kč.  

Drobný hmotný majetek má ocenění v rozmezí 500 Kč – 5 000 Kč, doba použitelnosti 

je delší než jeden rok a při výdeji se účtuje rovnou do nákladů.  

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou sníženou o oprávky 

a zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty (25). 

 

3.3  Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Pro daňové účely firma používá zrychlené odpisy. Účetní odpisy jsou rovnoměrné, a 

odpisové sazby se stanovují dle účetního plánu. Hlavní kritérium pro stanovení doby 

odpisování je doba použitelnosti. Například výrobní stroje se odpisují po dobu 15 let (25). 

  

3.4  Finanční analýza 

Pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy je zde zhodnoceno finanční zdraví firmy. 

Porovnávají se roky 2014–2017. Veškeré částky a výpočty jsou v tisících Kč. Výpočty 

ukazatelů jsou provedeny za pomocí ověřených účetních závěrek auditorem zveřejněných 

na internetu. Protože firma plánuje účetní závěrku za rok 2017 zveřejnit až koncem roku 

2018, dostala jsem pouze nutně potřebné údaje k vypočítání ukazatelů. 

 

Vývoj výsledku hospodaření 

Jak můžeme vidět z grafu č. 1, výsledek hospodaření firmy měl do roku 2016 pozvolnou 

klesající tendenci. V roce 2016 firma dosáhla velikého propadu. Rok 2017 byl pro firmu 
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sice ziskový, avšak tento zisk byl v porovnání s předcházejícími ziskovými roky opět 

menší.  

Tento veliký skok v roce 2016 byl způsoben značným snížením tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a z prodeje zboží. Snížený odběr byl způsoben politicko-ekonomickou 

situací v Rusku a na dálném východě jakožto největším odběratelem v tomto směru. Dále 

firma pocítila velký úbytek poptávky a měla problém získat nové zakázky díky velkému 

konkurenčnímu boji. Jelikož společnost 70 % své výroby dodává na zahraniční trhy, 

znamenal pro ni tento pokles poptávky velký problém.  

Dále tento pokles mohl být způsobem velkým množstvím skladovaných zásob, na které 

se vážou vysoké náklady s jejich skladováním a údržbou, což je pro firmu neefektivní. 

Dále firma eviduje nesplacené pohledávky, které tvoří necelých 40 % celkové hodnoty 

pohledávek.  

Rok 2016 byl pro firmu také významný v tom, že se jejím majitelem stala nová zahraniční 

společnost. Díky novému vedení se předpokládá, že se vývoj výsledku hospodaření 

v následujících letech, tak jako v roce 2017, zlepší. 

 

Graf  1: Vývoj výsledku hospodaření (vlastní zpracování dle výkazů zisku a ztrát) 

 

Likvidita 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny položky a z nich následně vypočítána běžná, pohotová a 

okamžitá likvidita. Tyto hodnoty jsou pak graficky zpracované a dále popsané.  

72228
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57 616

-73 468
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Vývoj výsledku hospodaření
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Tab.  1: Likvidita (vlastní zpracování dle 11) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva (bez dlouhodobých 
pohledávek) 

1 484 950 1 536 591 1 098 237 1 426 545 

Zásoby   857 846   796 897   629 652 825 038 

Kr. finanční majetek (Peněžní prostředky)    44 349    12 789    40 138 39 574 

Příjmy př. období        38        33        81 52 

Krátkodobé závazky   872 239   803 732   394 421 474 205 

Běžná likvidita 1,71 1,92 2,79 3,01 

Pohotová likvidita 0,72 0,93 1,19 1,27 

Okamžitá likvidita 0,06 0,02 0,11 0,09 

 

 

Graf  2: Likvidita (vlastní z pracování dle 11) 

 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou v rozmezí 1,5-2,5. Z výpočtů z tabulky 

můžeme vidět, že roky 2014 a 2015 jsou ve stanoveném rozmezí. Rok 2016 skoro o tři 

desetiny přesahuje horní mez 2,5 a to z důvodu velkého snížení krátkodobých závazků. 

Firma v tomto roce splatila velkou část závazku k úvěrovým institucím a značně snížila 

své závazky z obchodních vztahů. Rok 2017 už značně přesahuje horní doporučenou 

hranici. Tento nárůst je způsoben položkou zásob, která se oproti předchozímu roku 

značně zvýšila. Zvyšování zásob pro firmu není dobré a měla by se spíše zaměřit na jejich 

snížení, aby tak v zásobách zbytečně nevázala peněžní prostředky. 

Ukazatel běžné likvidity značí, že by firma prodejem svých oběžných aktiv byla schopna 

uhradit své krátkodobé závazky.  
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Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou v rozsahu 0,5-1,5. Z tabulky můžeme vidět, 

že veškeré výpočty jsou v tomto rozsahu.  

U okamžité likvidity si můžeme povšimnout, že pouze rok 2016 se blíží spodní hranici 

doporučených hodnot a to je 0,2. Výpočet této likvidity ukazuje, že by firma nebyla 

schopna v daném okamžiku splatit své krátkodobé závazky prostřednictvím peněžních 

prostředků v bance a v pokladně. Pro firmu ale není podmínkou, aby měla více peněžních 

prostředků, než jsou její krátkodobé závazky, tudíž tento ukazatel neukazuje na žádný 

závažný problém. 

 

Ukazatel zadluženosti 

Tabulka č. 2 obsahuje položky a z nich vypočítané ukazatele celkové zadluženosti a 

koeficient samofinancování. Součet těchto vypočítaných hodnot by měl být roven 1.  

Tab.  2: Zadluženost (vlastní z pracování dle 16) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 2267785 2264708 1886182 2258665 

Cizí zdroje 1052270 949850 840385 934716 

Aktiva celkem 3330422 3265600 2740168 3210087 

Celková zadluženost 0,32 0,3 0,31 0,3 

Koeficient samofinancování 0,69 0,7 0,69 0,71 

Součet 1,01 1 1 1,01 

 

 

Graf  3: Zadluženost (vlastní zpracování dle 16) 
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Celková zadluženost je v každém roce okolo hodnoty 0,3 což je velmi dobré. Při převodu 

na procenta, z grafu můžeme vyčíst, že celková zadluženost je asi 30 %. Toto zadlužení 

je pro věřitele málo rizikové. Firma je finančně stabilní a samostatná. 

Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v každém roce vychází 

v doporučené hodnotě.  

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tab.  3: Úrokové krytí (vlastní zpracování dle 16) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

EBIT 106 166 93 690 -57 906 77 048 

Nákladové úroky 5 487 4 831 5 815 5 089 

Úrokové krytí 19,35 19,4 - 15,15 

 

Doporučená hodnota ukazatele úrokového krytí je alespoň trojnásobek. Zisk firmy 

v roce 2014 a 2015 je až devatenáctkrát vyšší než její nákladové úroky. Značný rozdíl ale 

vykazuje rok 2016, kdy se firma ocitla ve ztrátě. Její záporný výsledek hospodaření byl 

způsoben značným převýšením nákladů nad výnosy. Pro tento rok tedy výpočet nemá 

smysl. Rok 2017 byl pro firmu opět dobrý a dosažený zisk patnáctkrát převyšuje 

nákladové úroky. Znamená to, že by firma byla schopna zaplatit své nákladové úroky a 

dále ještě mohla uspokojit své akcionáře. 

 

Bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo říká, že by dlouhodobý majetek měl být financován 

dlouhodobými zdroji, a naopak oběžný majetek, zdroji krátkodobými. Výška těchto 

položek by teda měla být přibližně stejná. Z tabulky a grafu č. 4 můžeme vidět, že 

dlouhodobé zdroje převyšují dlouhodobý majetek a to o více než jednonásobek v každém 

roce. Toto převýšení znamená, že část dlouhodobých zdrojů je použita i na financování 

oběžných aktiv. Firma tak využívá konzervativní způsob financování.  
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Dané pravidlo není přesně dodrženo. Poměr daných položek ale není tak velký, aby to 

pro firmu znamenalo velké obtíže.  

Tab.  4: Zlaté bilanční pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý majetek 1836313 1720521 1634374 1774154 

Dlouhodobé zdroje 2447816 2428826 2332146 2719176 

Poměr položek 1,33 1,41 1,42 1,53 

 

 

Graf  4: Zlaté bilanční pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 

 

Bilanční pravidlo vyrovnání rizika splněno není. Doporučený poměr je 1:1, takže by 

vlastního kapitálu mělo být zhruba stejně jako cizích zdrojů. Z porovnání můžeme vidět, 

že ani v jednom roce se tomuto poměru dané položky nepřibližují. Vlastní kapitál 

převyšuje cizí zdroje o více jak dvojnásobek. Firma by tedy měla zvážit větší využití 

cizích zdrojů. 

Tab.  5: Bilanční pravidlo vyrovnání rizika (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 2267785 2264708 1886182 2258665 

Cizí zdroje 1052270 949850 840385 934716 

Poměr položek 2,15 2,38 2,24 2,41 
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Graf  5: Pravidlo vyrovnání rizika (vlastní zpracování dle 10) 

 

Bilanční pari pravidlo také nebylo dodrženo. Toto pravidlo vyžaduje, aby vlastního 

kapitálu bylo méně než dlouhodobého majetku, aby zde byl prostor pro financování 

cizími zdroji. Poměr obou položek sice převyšuje hodnotu 1, ale toto převýšení není až 

tak velké.  

Tab.  6: Bilanční pari pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 2267785 2264708 1886182 2258665 

Dlouhodobý majetek 1836313 1720521 1634374 1774154 

Poměr 1,23 1,31 1,15 1,27 
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Graf  6: Bilanční pari pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 

 

Bilanční poměrové pravidlo bylo dodrženo v letech 2015 a 2017, kdy je tempo růstu 

tržeb vyšší, jak tempo růstu investic. Porušení tohoto pravidla můžeme vidět v letech 

2014 a 2016, avšak vypočítané hodnoty se k sobě velmi blíží. Toto porušení tedy také 

není pro firmu tragické a může zvážit další pořízení dlouhodobého majetku.  

Tab.  7: Bilanční poměrové pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 

Položky 2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý majetek 190 877 224 360 187 621 204 884 181 524 

Tržby 3 011 005 2 984 634 2 861 450 2 456 954 2 268 768 

Investice (index = rok 2 / rok 1) - 1,17 0,83 1,09 0,88 

Tržby (index = rok 2 / rok 1) - 0,992 0,96 0,86 0,93 

 

 

Graf  7: Poměrové pravidlo (vlastní zpracování dle 10) 
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Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Tab.  8: Krytí DM dlouhodobými zdroji (vlastní zpracování dle 23) 

Položky 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý majetek 1836313 1720521 1634374 1774154 

Vlastní kapitál 2267785 2264708 1886182 2258665 

Dl. cizí zdroje 180031 164118 445964 460511 

Krytí dl. maj. dl. zdr. 1,34 1,42 1,43 1,54 

 

Vypočítané hodnoty v každém roce převyšují hodnotu 1 a toto převýšení se postupně 

dál navyšuje. Jedná se o překapitalizaci podniku. Firma je finančně stabilní ale část 

krátkodobého majetku financuje dlouhodobými zdroji, což není dobře. Společnost tak 

používá konzervativní strategii financování, která je sice bezpečná, ale dražší.  

Pro firmu by nebylo vhodné při nové investici dále navyšovat cizí zdroje. Pokud by ale 

společnost při pořízení soustruhu použila úvěrové financování, tak by se tato situace příliš 

nezměnila. Zvýšila by se položka dlouhodobého majetku i dlouhodobé cizí zdroje o 

přibližně stejnou částku. 

Z tabulky můžeme vyčíst, že dlouhodobý majetek a položka vlastní kapitál se snižují, 

kdežto dlouhodobé cizí zdroje se v roce 2016 navýšili o více jak dvojnásobek. Toto 

navýšení způsobila položka Závazek – ovládaná nebo ovládající osoba. V tomto roce se 

totiž majitelem firmy stala nová společnost a poskytla firmě ABC, a. s. zápůjčku.  

 

Finanční páka a její ziskový účinek 

Tab.  9: Finanční páka (vlastní zpracování dle 17, 23, 16)  

Položky 2014 2015 2016 2017 

Celková aktiva 3330422 3265600 2740168 3210087 

Vlastní kapitál 2267785 2264708 1886182 2258665 

EBT 79457 70123 -74930 53055 

EBIT 106166 93493 -57906 77048 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,046815 0,041283 - 0,034112 

Finanční páka 1,47 1,45 - 1,43 

Ziskový účinek fin. páky 1,1 1,09 - 0,98 
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Hodnota ziskového účinku finanční páky kromě let 2016 a 2017 vychází větší než 1, což 

znamená, že je pro firmu výhodné její zadlužování a cizí zdroje umí dobře využívat. Rok 

2016 byl pro firmu ztrátový, a proto zde výpočet není proveden. Rok 2017 sice 

nepřesahuje doporučenou hodnotu, ale velmi se k ní blíží.  

Firma snižuje podíl cizích zdrojů jako zdroj financování, a to má negativní dopad na 

rentabilitu vlastního kapitálu. Při porovnání roku 2014, 2015 a 2017 můžeme vidět, že 

když se hodnota finanční páky snížila, snížila se i rentabilita vlastního kapitálu.  

 

3.5  Celkové zhodnocení společnosti 

Výpočty běžné a pohotové likvidity jsou v rozmezí doporučených hodnot. Některé roky 

dokonce i přesahují doporučenou horní hranici. Tyto výpočty značí, že má firma likvidní 

oběžná aktiva a při jejich prodeji by byla schopna uhradit své krátkodobé závazky.  

Opakem je ale okamžitá likvidita, která ani v jednom roce nedosahuje doporučených 

hodnot. Tento ukazatel není tak závažný, protože není nutné, aby firma měla tolik 

peněžních prostředků, aby jimi v daném okamžiku splatila své krátkodobé závazky.  

Celková zadluženost firmy ABC, a. s. v každém roce vychází okolo 30 %, což je velmi 

dobré. Při takovémto zadlužení by firma neměla mít problém získat úvěr.  

Celkovou zadluženost doplňuje koeficient samofinancování, který vychází 1 nebo je 

velmi blízko této hodnotě.  

Ukazatel úrokového krytí, kromě roku 2016, vychází velmi dobře. Tento ukazatel značí 

schopnost splácet úroky a k tomu uspokojit své společníky. Také podle tohoto ukazatele 

by firma neměla mít problém získat úvěr od věřitele.  

Zlatým bilančním pravidlem bylo sice bylo dodrženo doporučení, financovat dlouhodobý 

majetek prostřednictvím dlouhodobých zdrojů, avšak dlouhodobé zdroje převyšují 

dlouhodobý majetek natolik, že jsou tyto zdroje použity i k financování oběžného 

majetku.  

Nesplnění bilančního pravidla vyrovnání rizika je důsledkem značného převýšení 

vlastního kapitálu nad cizími zdroji. Výhodou ale je, že je tak firma málo zadlužená a 

věřitelské riziko je tak nízké.  
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Bilanční pari pravidlo také nebylo splněno. Vlastního kapitálu je totiž více než 

dlouhodobého majetku. 

Bilanční poměrové pravidlo bylo dodrženo v letech 2015 a 2017. Ostatní roky ale nebyly 

daleko tomuto pravidlu dostát.  

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji ukazuje na překapitalizaci 

podniku. Z toho ukazatele, stejně jako u zlatého bilančního pravidla, můžeme vidět, že 

firma používá své dlouhodobé zdroje k financování oběžného majetku. Společnost tak 

používá konzervativní strategii financování, která je sice bezpečná, ale dražší. 

Výpočet finanční páky a jejího ziskového účinku vychází kromě roku 2016 nad 

doporučenou hodnotu nebo se k ní velmi blíží. Pro firmu je tedy výhodné její zadlužování 

a své cizí zdroje umí dobře využít.  

Finanční situace společnosti dle nedodržených bilančních pravidel není dobrá. Firma by 

měla zvážit, zda vůbec pořídit další dlouhodobý majetek. Jelikož má firma klesající 

tendenci výsledku hospodaření, nákup nového soustruhu by mohl zvýšit rozvoj firmy a 

její produktivitu. Pak se tedy musí zvážit, jaké prostředky k nákupu použít. Soustruh by 

bylo možné financovat vlastními zdroji. Společnost má dostatek peněžních prostředků na 

svém účtu, avšak byl by to příliš velký jednorázový finanční výdaj, který by nebyl daňově 

uznatelný. Doporučuji tedy využít cizí zdroje. Díky nízké zadluženosti by společnost 

neměla mít problém získat úvěr či finanční leasing.  

Získaný úvěr by příliš nezměnil situaci ve firmě v souvislosti s bilančními pravidly. 

Úvěrem by se totiž zvýšila položka cizích zdrojů ale také položka dlouhodobého majetku. 

Při využití finančního leasingu by se tato skutečnost v rozvaze neobjevila. Tento leasing 

by firma vedla pouze v podrozvahové evidenci a objevil by se jako nákladová položka ve 

výkazu zisku a ztráty.  
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3.6  Pořizovaný majetek 

Firma ABC, a. s. se rozhodla pořídit nový hrotový soustruh SE 820/4000 Numeric. Jeho 

pořizovací cena je 4 257 528 Kč bez DPH.  

 

Obr.  1: Hrotový soustruh SE 820/4000 Numeric (Zdroj: 26, https://www.tstservis.cz) 

 

Tento soustruh je největší z kategorie univerzálních elektronických soustruhů s možností 

obrábění v manuálním, poloautomatickém i plně automatickém režimu. Je určen pro 

soustružení jednoduchých rotačních součástek větších rozměrů. V kombinaci 

s mimoosým vrtáním a frézováním se používá k obrábění komplikovaných, tvarově 

složitých obrobků z děleného i tyčového materiálu i z hutních polotovarů (26, 

https://www.tstservis.cz). 

 

3.7  Varianty financování  

Společnost si musí vybrat, jakou formou bude pořizovaný majetek financovat. Vzhledem 

ke zjištěné finanční situaci jsem doporučila financování formou cizích zdrojů. Oslovila 

jsem tedy několik bankovních institucí pro nezávaznou kalkulaci úvěru a několik 

nebankovních institucí pro finanční leasing. Odpověděli mi ale pouze některé z nich.  
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Majetek bude pořízen od českého dodavatele. Veškeré výpočty, splátkové kalendáře a 

nezávazné kalkulace tak budou uvedeny v české měně.  

Pro lepší porovnání jednotlivých nabídek nezávazných kalkulací úvěrů a finančních 

leasingů vylučuji částku pojištění schopnosti splácet. Toto pojištění by si firma musela 

sjednat sama u některé společnosti, která dané pojištění nabízí. Částka pojištění by se pak 

připočítala k jednotlivým měsíčním splátkám.  

Společnost ABC, a. s. je měsíčním plátcem DPH, proto má v příslušném zdaňovacím 

období nárok na odpočet DPH na vstupu. Z důvodu lepšího srovnání jednotlivých 

nabídek financování budu uvádět ceny bez DPH.  

 

3.8  Úvěrové financování 

K úvěrovému financování jsem oslovila tyto banky, ČSOB, a. s., a Raiffeisen bank, a. s., 

kde má společnost zřízeny účty. Bohužel ČSOB, a. s. mi neodpověděla na poptávku. 

Raiffeisenbank, a. s. mi také neodpověděla na poptávku, ale potřebné údaje ke kalkulaci 

úvěru jsem použila z jejich internetových stránek. Dále jsem oslovila banky Komerční 

banka a. s. a Česká spořitelna, a. s. Komerční banka mi odmítla spolupráci, a to z důvodu, 

že kalkulace úvěrů poskytují pouze potencionálním klientům, a ne pro účely závěrečné 

práce.  

Společnost MONETA Leasing, s. r. o. ke mně byla natolik vstřícná, že mi poskytla 

nezávaznou kalkulaci jak finančního leasingu, tak i úvěru.   

 

MONETA Leasing, s. r. o. 

Nabízený úvěr je kalkulován na pořizovací cenu stroje, tudíž na částku 4 257 528 Kč. 

Tento úvěr je stanoven na 5 let a je splácen měsíční anuitní splátkou ve výši 82 112,11 

Kč. Úrok z tohoto úvěru je ve výši 5,9 % p. a. Vytvořila jsem splátkový kalendář, který 

se nachází v příloze č. 5.   
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Tab.  10: Úvěr MONETA Leasing, s. r. o. (vlastní zpracování) 

Úvěrové financování MONETA Money Bank, a. s. 

Výška úvěru  4 257 528 Kč 

Úroková sazba  5,9 % p. a. 

Počet splátek 60 

Anuita 82 112,11 

 

Česká spořitelna, a. s. 

Tato banka mi nabídla úvěr opět na částku 4 257 528 Kč. Úvěr je stanoven na 5 let a je 

splácen anuitní měsíční splátkou 69 796 Kč. Úrok je ve výši 3,14 % p. a. Splátkový 

kalendář se nachází v příloze č. 6.  

Tab.  11: Úvěr Česká spořitelna, a. s. (vlastní zpracování) 

Úvěrové financování Česká spořitelna, a. s.  

Výška úvěru  4 257 528 Kč 

Úroková sazba 3,14 % p. a. 

Počet splátek 60 

Způsob splácení Fixní, měsíční 

Splátka úvěru 69 796,00 

 

Raiffeisenbank, a. s.  

Tento úvěr je stanoven na 4 257 528 Kč. Délka úvěru je stanovena na 5 let. Úvěr je 

splácen měsíčními anuitními splátkami ve výši 76 691,50 Kč. Úroková sazba je 3,10 % 

p. a. Splátkový kalendář jsem vytvořila jako přílohu č. 7 (27, www.rb.cz). 

Tab.  12: Úvěr Raiffeisenbank, a. s. (vlastní zpracování) 

Úvěrové financování Raiffeisenbank, a. s. 

Výška úvěru  4 257 528 Kč 

Úroková sazba  3,10 p. a. 

Počet splátek 60 

Anuita 76 691,50 
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3.9  Leasingové financování 

Jelikož firma aktivně využívá leasingové financování k pořízení majetku, oslovila jsem 

společnost, se kterou dlouhodobě spolupracují. Je to společnost ČSOB Leasing, a. s. 

Bohužel, ani tato společnost mi neodpověděla na poptávku. Oslovila jsem tedy další 

leasingové společnosti, které jsou členy České leasingové a finanční asociace. Jsou to 

společnosti, Erste Leasing, a. s., MONETA Leasing, s. r. o., Raiffeisen – Leasing, s. r. o., 

SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o. Odpověděli mi ale pouze dvě společnosti.  

 

MONETA Leasing, s. r. o. 

Moneta mi nabídla finanční leasing na stejně dlouhou dobu jako úvěr a to na 60 měsíců. 

Mimořádná splátka je 10 %. Výška splátky je 68 106,26 Kč a je splácena měsíčně, jako 

fixní splátka. Leasingový koeficient je 1,0598. Firma by při využití tohoto financování 

zaplatila celkem 4 512 128 Kč. Splátkový kalendář se nachází v příloze č. 2. 

Tab.  13: Leasing MONETA Leasing, s. r. o. (vlastní zpracování) 

Finanční leasing MONETA Leasing, s. r. o. 

PC bez DPH 4 257 528,00 Kč 

Mimořádná splátka 10 % 

Délka splácení v měsících 60 

Trvání smlouvy v měsících 60 

Typ splátek Měsíční/Fixní 

Leasingová splátka (bez DPH) 68 106,26 Kč 

DPH 21 % ke splátce                           14 302,31 Kč  

Splátka vč. DPH                           82 408,57 Kč  

Leasingový koeficient 1,0598 

Leasingová cena 4 512 128,17 Kč 

Odkupní cena (bez DPH) 1 000,00 Kč 

DPH ke kupní ceně 21 %                                210,00 Kč  

 

Erste Leasing, a. s.  

Tato společnost je dceřinou společností České spořitelny. Erste leasing mi nabídla 

leasingové financování na 60 měsíců. Mimořádná splátka je ve výši 10 %. Výše splátky 

je 70 567,97 Kč. Splátkový kalendář se nachází v příloze č. 3. 
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Tab.  14: Leasing Erste Leasing, a. s. (vlastní zpracování) 

Finanční leasing Erste Leasing, a. s. 

PC bez DPH 4 257 528,00 Kč 

Mimořádná splátka 10 % 

Mimořádná splátka v Kč                 425 752,80 Kč 

Délka splácení v měsících 60 

Trvání smlouvy v měsících 60 

Typ splátek Měsíční/fixní 

Leasingová splátka (bez DPH)                   70 567,97 Kč  

Leasingový koeficient  1,0945 

Leasingová cena  4 659 831,15 Kč 

Odkupní cena (bez DPH)                      1 000,00 Kč  

DPH ke kupní ceně 21 %                         210,00 Kč  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této části budou porovnány jednotlivé návrhy financování. Všechny společnosti 

poskytli nezávaznou kalkulaci úvěru nebo finančního leasingu na částku 4 257 528 Kč a 

to na dobu 60 měsíců.  

 

4.1  Porovnání úvěrového financování 

Tab.  15: Porovnání úvěrů (vlastní zpracování) 

Ukazatele Úvěr 

Společnost MONETA Leasing, s. r. o. Česká spořitelna, a. s.  Raiffeisenbank, a. s.  

Výše úvěru 4 257 528,00 4 257 528,00 4 257 528,00 

Způsob splácení fixní, měsíční fixní, měsíční fixní, měsíční 

Úrok 5,9 p. a.  3,14 p. a. 3,10 p. a. 

Počet splátek 60 60 60 

Výše měsíční splátky 82 112,11 69 796,00 76 691,50 

Zaplaceno nad 
rámec PC 

668 998,60 347 796,50 343 962,00 

Celkem zaplaceno 4 926 726,60 4 605 324,50 4 601 490,00 

 

Z tabulky č. 15 můžeme vidět základní parametry poskytnutých úvěrů. Společným 

parametrem je výška úvěru, která je stanovena na pořizovací cenu majetku 4 257 528 Kč. 

Stejný je také počet 60 měsíčních fixních splátek. Při porovnání celkových zaplacených 

peněžních prostředků je nejvýhodnější financování od Raiffeisenbank, a. s. Celková 

zaplacená částka činí 4 601 490 Kč. Nad rámec pořizovací ceny majetku by u toho úvěru 

bylo zaplaceno pouze 343 962 Kč. Nyní se musí porovnat ještě leasingové financování.  
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4.2  Porovnání finančního leasingu 

Tab.  16: Porovnání finančního leasingu (vlastní zpracování) 

Ukazatele Leasing 

Společnost MONETA Leasing, s. r. o. Erste Leasing, a. s.  

PC bez DPH 4 257 528,00 4 257 528,00 

Mimořádná splátka 10 % 10 % 

Způsob splácení fixní, měsíční fixní, měsíční 

Počet splátek 60 60 

Leasingový koeficient 1,0598 1,0945 

Výše měsíční splátky 68 106,26                    70 567,97 

Odkupní cena 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Zaplaceno nad rámec PC 254 600,40 402 303,15 

Celkem zaplaceno 4 512 128,40 4 659 831,15 

 

Poskytnutí finančního leasingu je také na pořizovací cenu majetku a to na 4 257 528 Kč. 

Doba splácení obou leasingů je stanovena na 60 měsíců. Splácení probíhá měsíční fixní 

splátkou. Obě leasingové společnosti vyžadují 10% mimořádnou splátku. Výše této 

splátky je 425 752,80 Kč. Při porovnání celkových zaplacených peněžních prostředků je 

výhodnější nabídka od MONETA Leasing, s. r. o. Za tento leasing by se celkem zaplatilo 

4 512 128,40 Kč. Nad rámec pořizovací ceny by bylo zaplaceno 254 600,40 Kč.  

Při porovnání úvěrového financování a financování prostřednictvím finančního leasingu 

vychází nejvýhodnější nabídka finančního leasingu od MONETA Leasing, s. r. o.  

4.3  Metoda čisté výhody leasingu 

Tato metoda porovnává úvěrové a leasingové financování. Pokud hodnota tohoto výpočtu 

vyjde kladná, pak je výhodnější leasingové financování. Záporná hodnota výpočtu značí, 

že bude výhodnější financování prostřednictvím úvěru. Touto metodou budu porovnávat 

nejvýhodnější nabídky a to leasingové financování od MONETA Leasing, s. r. o. a 

úvěrové financování od Raiffeisenbank, a. s. 

Kapitálový výdaj je hodnota pořizovaného majetku 4 257 528 Kč. K tomuto výpočtu 

budou dále potřeba celkové roční splátky leasingu. Splátka za celý rok činí 902 425,68 

Kč. Tato částka obsahuje časově rozlišenou mimořádnou splátku. Dále se musí vypočítat 
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daňové odpisy. Společnost k daňovým účelům využívá zrychlené odpisy. Tento soustruh 

je zařazen v druhé odpisové skupině. Úroková sazba dle nejvýhodnější nabídky úvěru je 

3,10 % p. a. Tato úroková sazba se musí upravit o vliv daně. Daň z příjmů právnických 

osob činí 19 %. Doba životnosti soustruhu je stanovena na 5 let.  

Tab.  17: Daňové odpisy (vlastní zpracování dle 8) 

Rok Koeficient Odpis Oprávky Zůstatková cena 

1 5   851 506   851 506 3 406 022 

2 6 1 362 409 2 213 915 2 043 613 

3 6 1 021 807 3 235 722 1 021 806 

4 6   681 204 3 916 926   340 602 

5 6   340 602 4 257 528 0 

 

Tab.  18: Časově rozlišené splátky (vlastní zpracování) 

Rok Splátka Časové rozliš. splátka 

1 1 243 027,92 902 425,68 

2 817 275,12 902 425,68 

3 817 275,12 902 425,68 

4 817 275,12 902 425,68 

5 817 275,12 902 425,68 

 

Č𝑉𝐿 = 4 257 528 −  
902 425,68 ∙ (1 − 0,19) + 0,19 ∙ 851 506

[1 + 0,031 ∙ (1 − 0,19)]

−  
902 425,68 ∙ (1 − 0,19) + 0,19 ∙ 1 362 409

[1 + 0,031 ∙ (1 − 0,19)]2

−  
902 425,68 ∙ (1 − 0,19) + 0,19 ∙ 1 021 807

[1 + 0,031 ∙ (1 − 0,19)]3

−  
902 425,68 ∙ (1 − 0,19) + 0,19 ∙ 681 204

[1 + 0,031 ∙ (1 − 0,19)]4

−  
902 425,68 ∙ (1 − 0,19) + 0,19 ∙ 340 602

[1 + 0,031 ∙ (1 − 0,19)]5
 

= 4 257 528 − 870 883,067 − 941 925,1353 − 858 778,3509 − 779 139,5874

− 702 887,2156 = 𝟏𝟎𝟑 𝟗𝟏𝟒, 𝟔𝟒𝟑𝟖  
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Z výpočtu čisté výhody leasingu vyplývá, že by bylo výhodnější financování 

prostřednictvím finančního leasingu. Nejvýhodnější nabídka finančního leasingu je od 

společnosti MONETA Leasing, s. r. o. 

Pokud by firma využila k pořízení soustruhu finanční leasing, tato skutečnost by se 

v rozvaze neobjevila. Nezvýšila by tak její zadluženost, jako by tomu bylo při využití 

úvěru. Také by se ani nezvýšila položka dlouhodobého majetku. Tento leasing by 

společnost vedla v podrozvahové evidenci. Splátky leasingu by pro společnost 

představovaly nákladovou položku, která by se objevila ve výkazu zisku a ztráty a 

snižovala by tak výsledek hospodaření.  

Leasing je stanovený na 60 měsíců stejně jako doba odpisování soustruhu podle zákona 

o dani z příjmů. Skutečně zaplacené leasingové splátky by tak pro společnost byli daňově 

uznatelné náklady a snižovaly by tak daňový základ.  

Pokud by společnost vybrala úvěrové financování, tato skutečnost by se objevila 

v rozvaze. Navýšila by se položka cizích zdrojů. Při podpisu kupní smlouvy soustruhu by 

se společnost stala jeho majitelem a tento majetek by zařadila do svého majetku. Zvýšila 

by se tak položka dlouhodobého majetku. V souvislosti se zlatým bilančním pravidlem 

by firmě tato skutečnost nepřilepšila, ale ani nepřihoršila, protože by se tyto dvě položky 

zvýšili o přibližně stejnou částku.  

Společnost by tento majetek musela odepisovat. Daňové odpisy jsou pro společnost 

daňově uznatelné náklady. Daňový základ daně by dále také snižovaly skutečně 

zaplacené úroky z tohoto úvěru.  

Vzhledem ke snižujícímu se výsledku hospodaření by pro společnost bylo vhodné vybrat 

tu variantu financování, která představuje nejnižší náklady. Porovnání daňově 

uznatelných nákladů můžeme vidět v tabulce č. 19. 

Tab.  19: Porovnání daňově uznatelných nákladů (vlastní zpracování) 

Období Úroky Odpisy CELKEM Leasingové splátky 

1. rok 120 685,72 851 506,00 972 191,72 902 425,67 

2. rok 95 542,49 1 362 409,00 1 457 951,49 902 425,67 

3. rok 69 608,65 1 021 807,00 1 091 415,65 902 425,67 

4. rok 42 859,34 681 204,00 724 063,34 902 425,67 

5. rok 15 268,92 340 602,00 355 870,92 902 425,67 

Celkem 343 965,13 4 257 528,00 4 601 493,13 4 512 128,35 
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U úvěru musíme brát v úvahu skutečně zaplacené úroky spolu odpisy. U leasingu jsou to 

skutečně zaplacené leasingové splátky, které obsahují i časově rozlišenou mimořádnou 

splátku. Z porovnání celkových daňově uznatelných nákladů vychází výhodnější 

leasingové financování.  

Vzhledem k porovnání všech možností financování lze s jistotou říct, že 

nejvýhodnější varianta pořízení soustruhu pro společnosti ABC, a. s. je finanční 

leasing od společnosti MONETA Leasing, s. r. o. Jedná se o nejlevnější variantu 

s nejnižšími náklady.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, které financování bude nejvýhodnější pro firmu 

ABC, a. s. při pořízení nového dlouhodobého majetku – soustruhu.  

V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska, která jsou potřebná pro 

porozumění daného tématu. Je zde vysvětlen dlouhodobý majetek a pojmy s ním 

související jako je jeho členění, pořízení, oceňování, odpisování. Dále byly vysvětleny 

možnosti financování pořízení majetku, a to z hlediska vlastních a cizích zdrojů. U každé 

formy financování byly uvedeny jejich výhody a nevýhody. Následně byly vysvětleny 

vybrané ukazatele finanční analýzy a bilanční pravidla, která pak v praktické části měla 

zhodnotit finanční zdraví firmy.  

Praktická část práce měla za úkol zhodnotit, zda je společnost finančně stabilní. Byly 

sledovány roky 2014 – 2017. Pro lepší rozhodování o formě financování jsem použila 

ukazatel likvidity, zadluženosti, úrokového krytí, finanční páky a jejího ziskového 

účinku. Také bylo zjištěno, zda byla dodržena zlatá bilanční pravidla.  

Přestože má společnost na svém účtu dostatek peněžních prostředků, pořízení soustruhu 

by pro ni znamenalo příliš vysoký jednorázový finanční výdaj, který by nebyl daňově 

uznatelný. Díky nízké zadluženosti firmy a také dle zlatých bilančních pravidel jsem 

doporučila financování z cizích zdrojů.  

Dále byla představena společnost ABC, a. s. a majetek, který chce pořídit. Jedná se o 

nový soustruh. Po provedení finanční analýzy jsem oslovila několik bankovních a 

leasingových společností s žádostí o nezávaznou kalkulaci úvěru a finančního leasingu. 

Následně jsem jednotlivé kalkulace porovnala a vybrala nejvýhodnější variantu 

financování.  

Jako nejvýhodnější varianta financování vyšla prostřednictvím finančního leasingu od 

společnosti MONETA Leasing, s. r. o.  
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Příloha  1: Nezávazná kalkulace finančního leasingu MONETA Leasing, s. r. o. 

 

 

  



II 

 

Příloha  2: Splátkový kalendář finančního leasingu MONETA Leasing, s. r. o. (vlastní 

zpracování)  

Kalkulace MONETA Leasing, s. r. o. 

Číslo splátky Splátka Splátka vč. DPH Zůstatková cena 

0 425 752,80 515 160,90 4 086 375,37 

1 68 106,26 82 408,57 4 018 269,11 

2 68 106,26 82 408,57 3 950 162,85 

3 68 106,26 82 408,57 3 882 056,59 

4 68 106,26 82 408,57 3 813 950,33 

5 68 106,26 82 408,57 3 745 844,07 

6 68 106,26 82 408,57 3 677 737,81 

7 68 106,26 82 408,57 3 609 631,55 

8 68 106,26 82 408,57 3 541 525,29 

9 68 106,26 82 408,57 3 473 419,03 

10 68 106,26 82 408,57 3 405 312,77 

11 68 106,26 82 408,57 3 337 206,51 

12 68 106,26 82 408,57 3 269 100,25 

13 68 106,26 82 408,57 3 200 993,99 

14 68 106,26 82 408,57 3 132 887,73 

15 68 106,26 82 408,57 3 064 781,47 

16 68 106,26 82 408,57 2 996 675,21 

17 68 106,26 82 408,57 2 928 568,95 

18 68 106,26 82 408,57 2 860 462,69 

19 68 106,26 82 408,57 2 792 356,43 

20 68 106,26 82 408,57 2 724 250,17 

21 68 106,26 82 408,57 2 656 143,91 

22 68 106,26 82 408,57 2 588 037,65 

23 68 106,26 82 408,57 2 519 931,39 

24 68 106,26 82 408,57 2 451 825,13 

25 68 106,26 82 408,57 2 383 718,87 

26 68 106,26 82 408,57 2 315 612,61 

27 68 106,26 82 408,57 2 247 506,35 

28 68 106,26 82 408,57 2 179 400,09 

29 68 106,26 82 408,57 2 111 293,83 

30 68 106,26 82 408,57 2 043 187,57 

31 68 106,26 82 408,57 1 975 081,31 

32 68 106,26 82 408,57 1 906 975,05 

33 68 106,26 82 408,57 1 838 868,79 

34 68 106,26 82 408,57 1 770 762,53 

35 68 106,26 82 408,57 1 702 656,27 

36 68 106,26 82 408,57 1 634 550,01 

37 68 106,26 82 408,57 1 566 443,75 



III 

 

38 68 106,26 82 408,57 1 498 337,49 

39 68 106,26 82 408,57 1 430 231,23 

40 68 106,26 82 408,57 1 362 124,97 

41 68 106,26 82 408,57 1 294 018,71 

42 68 106,26 82 408,57 1 225 912,45 

43 68 106,26 82 408,57 1 157 806,19 

44 68 106,26 82 408,57 1 089 699,93 

45 68 106,26 82 408,57 1 021 593,67 

46 68 106,26 82 408,57 953 487,41 

47 68 106,26 82 408,57 885 381,15 

48 68 106,26 82 408,57 817 274,89 

49 68 106,26 82 408,57 749 168,63 

50 68 106,26 82 408,57 681 062,37 

51 68 106,26 82 408,57 612 956,11 

52 68 106,26 82 408,57 544 849,85 

53 68 106,26 82 408,57 476 743,59 

54 68 106,26 82 408,57 408 637,33 

55 68 106,26 82 408,57 340 531,07 

56 68 106,26 82 408,57 272 424,81 

57 68 106,26 82 408,57 204 318,55 

58 68 106,26 82 408,57 136 212,29 

59 68 106,26 82 408,57 68 106,03 

60 68 106,26 82 408,57 -0,23 

Celkem 4 512 128,40 4 944 514,20   

 

 

  



IV 

 

Příloha  3: Nabídka leasingového financování Erste Leasing, a. s. 

 



V 

 

Příloha  4: Nezávazná kalkulace úvěru MONETA Money Bank, a. s.  

 

 

  



VI 

 

Příloha  5: Splátkový kalendář úvěru MONETA Leasing, s. r. o. 

Splátkový kalendář úvěru MONETA Leasing, s. r. o. 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek úvěru 

0       4 257 528,00 

1 82 112,11 20 932,85 61 179,26 4 196 348,74 

2 82 112,11 20 632,05 61 480,06 4 134 868,67 

3 82 112,11 20 329,77 61 782,34 4 073 086,33 

4 82 112,11 20 026,01 62 086,10 4 011 000,23 

5 82 112,11 19 720,75 62 391,36 3 948 608,87 

6 82 112,11 19 413,99 62 698,12 3 885 910,76 

7 82 112,11 19 105,73 63 006,38 3 822 904,38 

8 82 112,11 18 795,95 63 316,16 3 759 588,21 

9 82 112,11 18 484,64 63 627,47 3 695 960,74 

10 82 112,11 18 171,81 63 940,30 3 632 020,44 

11 82 112,11 17 857,43 64 254,68 3 567 765,76 

12 82 112,11 17 541,52 64 570,59 3 503 195,17 

13 82 112,11 17 224,04 64 888,07 3 438 307,10 

14 82 112,11 16 905,01 65 207,10 3 373 100,00 

15 82 112,11 16 584,41 65 527,70 3 307 572,30 

16 82 112,11 16 262,23 65 849,88 3 241 722,42 

17 82 112,11 15 938,47 66 173,64 3 175 548,78 

18 82 112,11 15 613,11 66 499,00 3 109 049,78 

19 82 112,11 15 286,16 66 825,95 3 042 223,84 

20 82 112,11 14 957,60 67 154,51 2 975 069,33 

21 82 112,11 14 627,42 67 484,69 2 907 584,64 

22 82 112,11 14 295,62 67 816,49 2 839 768,16 

23 82 112,11 13 962,19 68 149,92 2 771 618,24 

24 82 112,11 13 627,12 68 484,99 2 703 133,25 

25 82 112,11 13 290,41 68 821,70 2 634 311,55 

26 82 112,11 12 952,03 69 160,08 2 565 151,47 

27 82 112,11 12 611,99 69 500,12 2 495 651,35 

28 82 112,11 12 270,29 69 841,82 2 425 809,53 

29 82 112,11 11 926,90 70 185,21 2 355 624,32 

30 82 112,11 11 581,82 70 530,29 2 285 094,03 

31 82 112,11 11 235,05 70 877,06 2 214 216,96 

32 82 112,11 10 886,57 71 225,54 2 142 991,42 

33 82 112,11 10 536,37 71 575,74 2 071 415,68 

34 82 112,11 10 184,46 71 927,65 1 999 488,03 

35 82 112,11 9 830,82 72 281,29 1 927 206,74 

36 82 112,11 9 475,43 72 636,68 1 854 570,06 

37 82 112,11 9 118,30 72 993,81 1 781 576,26 

38 82 112,11 8 759,42 73 352,69 1 708 223,56 



VII 

 

39 82 112,11 8 398,77 73 713,34 1 634 510,22 

40 82 112,11 8 036,34 74 075,77 1 560 434,45 

41 82 112,11 7 672,14 74 439,97 1 485 994,48 

42 82 112,11 7 306,14 74 805,97 1 411 188,51 

43 82 112,11 6 938,34 75 173,77 1 336 014,74 

44 82 112,11 6 568,74 75 543,37 1 260 471,37 

45 82 112,11 6 197,32 75 914,79 1 184 556,58 

46 82 112,11 5 824,07 76 288,04 1 108 268,54 

47 82 112,11 5 448,99 76 663,12 1 031 605,41 

48 82 112,11 5 072,06 77 040,05 954 565,36 

49 82 112,11 4 693,28 77 418,83 877 146,53 

50 82 112,11 4 312,64 77 799,47 799 347,06 

51 82 112,11 3 930,12 78 181,99 721 165,07 

52 82 112,11 3 545,73 78 566,38 642 598,69 

53 82 112,11 3 159,44 78 952,67 563 646,02 

54 82 112,11 2 771,26 79 340,85 484 305,17 

55 82 112,11 2 381,17 79 730,94 404 574,23 

56 82 112,11 1 989,16 80 122,95 324 451,28 

57 82 112,11 1 595,22 80 516,89 243 934,39 

58 82 112,11 1 199,34 80 912,77 163 021,62 

59 82 112,11 801,52 81 310,59 81 711,03 

60 82 112,78 401,75 81 711,03 0 

Celkem 4 926 726,60 669 199,27 4 257 528  
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Příloha  6: Splátkový kalendář Česká spořitelna, a. s.  
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Příloha  7: Splátkový kalendář Raiffeisenbank, a. s. (vlastní zpracování) 

Splátkový kalendář Raiffeisenbank, a. s. 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek úvěru 

0       4 257 528,00 

1 76 691,50 10 998,61 65 692,89 4 191 835,11 

2 76 691,50 10 828,91 65 862,59 4 125 972,52 

3 76 691,50 10 658,76 66 032,74 4 059 939,78 

4 76 691,50 10 488,18 66 203,32 3 993 736,46 

5 76 691,50 10 317,15 66 374,35 3 927 362,11 

6 76 691,50 10 145,69 66 545,81 3 860 816,30 

7 76 691,50 9 973,78 66 717,72 3 794 098,57 

8 76 691,50 9 801,42 66 890,08 3 727 208,50 

9 76 691,50 9 628,62 67 062,88 3 660 145,62 

10 76 691,50 9 455,38 67 236,12 3 592 909,49 

11 76 691,50 9 281,68 67 409,82 3 525 499,68 

12 76 691,50 9 107,54 67 583,96 3 457 915,72 

13 76 691,50 8 932,95 67 758,55 3 390 157,17 

14 76 691,50 8 757,91 67 933,59 3 322 223,57 

15 76 691,50 8 582,41 68 109,09 3 254 114,48 

16 76 691,50 8 406,46 68 285,04 3 185 829,45 

17 76 691,50 8 230,06 68 461,44 3 117 368,01 

18 76 691,50 8 053,20 68 638,30 3 048 729,71 

19 76 691,50 7 875,89 68 815,61 2 979 914,09 

20 76 691,50 7 698,11 68 993,39 2 910 920,70 

21 76 691,50 7 519,88 69 171,62 2 841 749,08 

22 76 691,50 7 341,19 69 350,31 2 772 398,77 

23 76 691,50 7 162,03 69 529,47 2 702 869,30 

24 76 691,50 6 982,41 69 709,09 2 633 160,21 

25 76 691,50 6 802,33 69 889,17 2 563 271,04 

26 76 691,50 6 621,78 70 069,72 2 493 201,32 

27 76 691,50 6 440,77 70 250,73 2 422 950,59 

28 76 691,50 6 259,29 70 432,21 2 352 518,38 

29 76 691,50 6 077,34 70 614,16 2 281 904,22 

30 76 691,50 5 894,92 70 796,58 2 211 107,64 

31 76 691,50 5 712,03 70 979,47 2 140 128,17 

32 76 691,50 5 528,66 71 162,84 2 068 965,33 

33 76 691,50 5 344,83 71 346,67 1 997 618,66 

34 76 691,50 5 160,51 71 530,99 1 926 087,68 

35 76 691,50 4 975,73 71 715,77 1 854 371,90 

36 76 691,50 4 790,46 71 901,04 1 782 470,86 

37 76 691,50 4 604,72 72 086,78 1 710 384,08 

38 76 691,50 4 418,49 72 273,01 1 638 111,07 



XIV 

 

39 76 691,50 4 231,79 72 459,71 1 565 651,36 

40 76 691,50 4 044,60 72 646,90 1 493 004,46 

41 76 691,50 3 856,93 72 834,57 1 420 169,89 

42 76 691,50 3 668,77 73 022,73 1 347 147,16 

43 76 691,50 3 480,13 73 211,37 1 273 935,79 

44 76 691,50 3 291,00 73 400,50 1 200 535,29 

45 76 691,50 3 101,38 73 590,12 1 126 945,17 

46 76 691,50 2 911,28 73 780,22 1 053 164,95 

47 76 691,50 2 720,68 73 970,82 979 194,12 

48 76 691,50 2 529,58 74 161,92 905 032,21 

49 76 691,50 2 338,00 74 353,50 830 678,71 

50 76 691,50 2 145,92 74 545,58 756 133,13 

51 76 691,50 1 953,34 74 738,16 681 394,97 

52 76 691,50 1 760,27 74 931,23 606 463,74 

53 76 691,50 1 566,70 75 124,80 531 338,94 

54 76 691,50 1 372,63 75 318,87 456 020,06 

55 76 691,50 1 178,05 75 513,45 380 506,62 

56 76 691,50 982,98 75 708,52 304 798,09 

57 76 691,50 787,40 75 904,10 228 893,99 

58 76 691,50 591,31 76 100,19 152 793,80 

59 76 691,50 394,72 76 296,78 76 497,01 

60 76 691,50 197,62 76 493,88 3,13 

Celkem 4 601 490,00 343 965,13 4 257 524,87  
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Příloha  8: Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014 
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Příloha  9: Výkaz zisku a ztráty v druhém členění k 31.12.2014 
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