
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem mojí bakalářské práce je charakteristika společnosti s ručením omezeným a 

představení České spořitelny a.s. Na trhu stále přibývá firem, které podnikají formou 

společnosti s ručením omezeným. Česká spořitelna a.s. je jedna z největších bank v České 

republice a je orientována na drobné klienty, malé a střední podniky. Nabízí velké množství 

produktů a služeb pro své klienty. 

Cílem mojí práce je ukázat, jaké možnosti financování nabízí Česká spořitelna společnostem 

s ručením omezeným a které druhy produktů jsou vhodné, pokud chce společnost investovat 

například do nové budovy a výrobního stroje v rámci podnikání.  

Klíčová slova: Společnost s ručením omezeným; Česká spořitelna a.s.; Financování 

 

 

Abstrakt 

The subject of my bachelor's thesis is characteristic of limited company and introduction the 

bank Česká spořitelna. We have more and more companies on market, which do the business 

in form limited company. 

Česká spořitelna is one of the biggest bank in Czech republic and is focused to retail clients, 

small and medium enterprises. Česká spořitelna offers large quantities of products and 

services for their clients. 

The target of my bachelor's thesis is to show, which possibilities of financing the Česká 

spořitelna offers to limited companies and which kind of products are suitable for limited 

company, if the company want to invest for example in new building and manufacturing 

machine for business.  

Keywords: Limited company; Česká spořitelna joint-stock company; Financing. 
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Úvod 

V České republice je registrováno přes 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90 % 

tvoří společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, 

zatímco počet živnostníků spíše stagnuje.[1] Protože se společnost s ručením omezeným (dále 

s.r.o.) stává čím dál více oblíbenou formou podnikání, zaměřím se ve své práci hlavě na tyto 

společnosti. Na jejich možnosti financování v rámci rozvoje a inovace firmy. Aby podnik 

mohl být úspěšný a aby dokázal odolávat dnešnímu konkurenčnímu tlaku, potřebuje mít 

kvalitní marketing - doručit ten správný produkt, v tu správnou chvíli, správnému zákazníkovi 

a za tu správnou cenu. Požadavky zákazníků se stále mění, proto musí podnik neustále 

sledovat trendy na trhu, přizpůsobovat se trhu, inovovat a neustále se zdokonalovat, jak ve 

výrobě, tak v nabídce zboží a služeb. Tak jako mají životní cyklus lidé, tak jej mají i výrobky, 

a podle toho se vyvíjejí i firmy.  

Fáze růstu podniku je typická zvyšováním objemu produkce, rozšiřováním výrobkového 

portfolia a pronikáním na nové trhy. Klíčovou oblastí managementu podniku v období růstu je 

marketing (inovace, cenová politika, podpora prodeje, apod.), vždyť podnik je v této fázi pro 

zákazníka velkou neznámou a je nutné jej přesvědčit o kvalitě nabízených výrobků či služeb. 

Tato fáze je charakteristická růstem obratu (tržeb), s tím pochopitelně souvisí i potřeba 

zvyšování množství vstupů (budovy, stroje, materiál).[2] V souladu s tím jsou pak neustálé 

investice firmy do nových strojů, výrobních hal, softwarů, výrobních procesů, reklamy, 

marketingových kampaní a jiných propagačních akcí tak, aby se zvyšovala poptávka po 

nabízeném zboží, a tím firma získala více zákazníků, uzavírala více obchodů a docházelo tak 

ve firmě ke zvyšování zisku. Vzrůstající obrat ovšem zákonitě znamená také přibývající 

povinnosti, ať už v podobě obsluhování většího množství zákazníků, nebo rostoucí výroby, 

zajištění zásob nebo přemýšlení nad marketingem. Spolu s tím je třeba zaměřit se také na 

cenovou politiku, distribuční kanály a podporu prodeje. Probouzet se v tuto chvíli začíná i 

konkurence, ať už zavedená, nebo nově vznikající, a musí reagovat na vaši přítomnost na 

trhu.[3] 

Ale ne každá firma je schopna použít vlastní finanční prostředky, aby pokryla náklady na 

veškeré již výše zmiňované investice. Pokud se firma spoléhá pouze na čistý zisk, který se 

pak sníží nebo se dostane do záporných čísel, nemusí mít následně dostatek prostředků pro 

financování své činnosti. Úvěrová linka naplánovaná na 10, 20 let dopředu je v takovém 
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případě mnohem jistější. Obecně platí, že cizí kapitál je do určité míry zadlužení levnější než 

vlastní, protože finanční instituce požadují méně než společníci a úroky si může podnik 

odečíst od základu daně.[4] Nevýhodou cizích zdrojů je velké zadlužení, které může vést až k 

insolvenci, k vyšší úrokové sazbě a k nemožnosti čerpat další úvěry. 

 Cílem mojí bakalářské práce je ukázat, jaké možnosti financování nabízí Česká spořitelna a.s. 

společnostem s ručením omezeným. Ukázat, jaké produkty je možno využít na financování 

krátkodobých i dlouhodobých investic.   

Práce je rozdělena na tři části. První dvě části jsou teoretické. V první kapitole popisuji 

společnost s ručením omezeným. Jak vzniká, jaký je postup při založení a hlavně jakými 

změnami prošla legislativa vztahující se k obchodním společnostem k 1. 1. 2014. Druhá 

kapitola je věnovaná České spořitelně a.s., seznámení s historií a organizační strukturou 

společnosti. Ve třetí poslední části, která je zaměřena na praxi, popisuji konkrétní případ 

společnosti s ručením omezeným, která potřebuje zajistit finance na koupi nové dílny a stroje. 
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1 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejčastějších forem obchodních společností a je 

celosvětově využívána. Zákonem je považována za společnost kapitálovou, i když vykazuje 

některé rysy společnosti osobní. V České republice se do 31. 12. 2013 s.r.o. řídila podle 

Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) ze dne 5. listopadu 1991. Tvůrci Obchodního 

zákoníku (dále ObchZ) se při práci inspirovali především zákoníkem mezinárodního obchodu, 

prvorepublikovou a německou právní úpravou, přičemž výsledkem byla nesourodá směsice 

pravidel, která si již záhy po své účinnosti vyžádala řadu novelizací. Důvodem byly nejenom 

potřeby transformující se ekonomiky, ale i nutnost harmonizace s právem Evropské Unie. [5] 

Podstatná část ustanovení ObchZ byla zrušena společně s předpisem a část ustanovení byla 

přenesena do nového občanského zákoníku (např. obecná ustanovení o obchodním tajemství 

firmy, či ustanovení o některých smluvních typech a zajištění závazků). Pouze pro právní 

úpravu obchodních společností a družstev, která byla obsažena v druhé části ObchZ, byl 

vyhrazen nový zvláštní zákon, a to zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který v 

České republice platí od 1. 1. 2014. 

 

1.1 Dějinný vývoj s.r.o. 

Poprvé vznikla právní úprava v roce 1892 v Německu, která umožnila podnikatelům zakládat 

společnost s ručením omezeným jakožto novou právní formu podniku. Pod tímto vlivem byl v 

Rakousku roku 1906 vydán zákon, který umožňoval to samé i pro tehdejší Československo, 

avšak pouze do roku 1950, kdy společnost s ručením omezeným přestala existovat. Do 

československého řádu se vrátila až roku 1990 v novele hospodářského zákoníku. [6] Od roku 

1991 byla upravována Obchodním zákoníkem a od 1.1.2014 Zákonem o obchodních 

korporacích.  

 

1.2 Zákon o obchodních korporacích 

Od 1. ledna 2014 platí nový Zákon o obchodních korporacích. Společně s novým občanským 

zákoníkem (dále jen NOZ) nahrazuje původní občanský a obchodní zákoník a to tak, že to, co 

se v současném obchodním zákoníku týkalo smluv a vztahů mezi podnikateli, se nově 
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přesouvá do NOZ. Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) pokrývá pouze to, co se 

týkalo vlastní úpravy společností a družstev (tedy veřejné obchodní společnosti v.o.s., 

komanditní společnosti k. s., společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a.s. a 

družstva).  

ZOK přináší podnikatelům a společníkům oproti minulému obchodnímu zákoníku mnohem 

více svobody v úpravě vztahů a vnitřních záležitostí. Přinese nové možnosti organizace 

společnosti i vytváření různých podílů. Úprava také snižuje nároky na kapitál a ruší zákonný 

rezervní fond (až na případné výjimky u a.s.). Na druhou stranu zákon stanovuje více 

odpovědností pro orgány korporací a jasněji předepisuje jejich povinnosti.  

Výraznou novinkou je například možnost založit s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. 

Stávající s.r.o. mohou svůj základní kapitál rozpustit právě až na výši jedné koruny.  

Nová úprava ruší zákaz řetězení, tedy situaci, kdy má být jednočlenná společnost jediným 

společníkem v další jednočlenné společnosti. Bylo zrušeno také omezení, aby jedna fyzická 

osoba byla jediným společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným, jakož 

i limit počtu společníků na maximálně 50.[7] 

Nový zákon také umožňuje dávat zálohy na podíl na zisku i v průběhu roku, a to na základě 

mezitímní účetní závěrky, která potvrdí existenci zisku k rozdělení a nevyžaduje naopak 

tvorbu zákonných rezervních fondů (kromě povinnosti ho tvořit u a.s., pokud koupí či získá 

vlastní akcie). 

Zavedl se také takzvaný test úpadku, který statutárním orgánům nařizuje nevyplácet zisk či 

jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti.  

Nově platí, že Smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny složky odměny včetně 

bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob vypočtení a zahrnovat také pravidla pro 

zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení odměny scházet, pokládá 

se výkon funkce za bezplatný. Pokud by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, 

povstane nárok pouze na odměnu v obvyklé výši.  

Jakékoli plnění statutárním orgánům musí být přijato valnou hromadou a platí to i pro osoby 

blízké v případě, že fungují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se aplikuje i na výdělek v 

případě souběhu funkcí. 
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Další významnou změnou je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými je spjato více 

druhů práv a povinností. Podíly je možné vložit do volně převoditelného cenného papíru – 

kmenového listu. Jednatelem může být nově také i právnická osoba. Byla odstraněna 

povinnost zřizovat rezervní fond. Nárok na odměnu se naopak ztrácí v případě, že se prokáže, 

že výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům. Pokud se navíc 

neučiní vše potřebné a rozumně předpokládatelné k odvrácení úpadku, je povinnost odměnu 

vrátit, a to až za dva roky zpětně. 

V případě, že dostanete společnost do stavu, kdy není schopna platit závazky věřitelům, 

mohou ti požadovat uhrazení dluhů po vás. Věřitelům společnosti ručíte za dluhy za dobu 

trvání společnosti. Nově v případě úpadku společnosti (pokud jste nepodnikli všechny 

potřebné kroky k jeho odvrácení) ručíte za všechny dluhy společnosti. To, že jste podnikli 

všechny potřebné kroky, budete muset prokazovat vy (pravidlo nebude platit pro krizové 

manažery).[8] 

 

1. 3 Postup při založení s.r.o.  

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v současné 

době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s ručením 

omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony: 

  uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu,  

  složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,  

  získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.),  

  zápis společnosti do obchodního rejstříku,  

  registrace společnosti u finančního úřadu. [9] 

Jedná se tedy spíše o „maraton“, který podnikatel musí absolvovat přibližně v deseti krocích, 

než doběhne do svého cíle - založení s.r.o.:  

1) studium právních předpisů, 

2) příprava dokumentace, 
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3) sepsání společenské smlouvy u notáře, 

4) složení základního kapitálu 

5) obstarání dokumentů 

6) ohlášení živností 

7) podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

8) uvolnění účtu v bance 

9) registrace na Finančním úřadě 

10)  pořízení výpisu z živnostenského rejstříku 

add1) Před vyběhnutím na trať je nutno nastudovat řadu právních předpisů jako jsou: 

živnostenský zákon, Zákon o korporacích, vyhlášku o závazných formulářích na podávání 

návrhů na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony, a další.  I přes řádnou studii 

dostupných předpisů, ale existuje riziko, že podnikatel něco přehlédne a bude pokutován v 

lepším případě pouze vyzván k doložení chybějících nebo chybných dokumentů, která bude 

znamenat pouze ztrátu času. Anebo v horším případě bude podnikatel vrácen zpět na začátek 

poslední etapy nebo hůře na úplný začátek, což obnáší zpravidla nejen značné zpoždění, ale 

také opakované zaplacení startovného v podobě různých poplatků. 

add2) Plný sil z teoretické přípravy se začínající podnikatel pouští do přípravy dokumentů, na 

kterých bude ověřovat svůj podpis a předkládat je na úřady. Zpravidla se vydá nejjednodušší 

cestou hledání dokumentů na internetu, kde se nachází velké množství různých vzorů. 

Jenomže záhy zjistí, že tyto vzory se často liší a téměř žádný z nich neposkytuje nějaká 

autorita, ale právní laici. Možný způsob, jak úspěšně vyběhnout na trať vybaven správnými 

dokumenty, je zkombinovat dostupné vzory dohromady se svými nově získanými právními 

znalostmi a doufat, že to tak bude správně.  

add3) S vědomím určitých rizik pokračuje nový podnikatel na cestě k cíli a vybíhá hledat 

rozumného notáře, který sepíše společenskou smlouvu. Tento úkol, i když se zdá být snadný, 

se může protáhnout a prodražit. Objednací lhůty jsou někdy nepříjemně dlouhé. 

add4) V další etapě zamíří náš závodník, vybaven trikotem správce vkladu, do banky založit 

účet, na který vloží peněžité vklady. I když se jedná o docela jednoduchý proces, mnoho z 

bank jej ještě moc rychle nezvládla, a tak si závodník odpočine při čekání, než úředník 

probere správný postup s kolegou a zapíše vše do počítače. Mnohem komplikovanější terén 

čeká podnikatele, který chce do společnosti vložit cokoliv jiného než peníze, respektive 
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vybral si nepeněžitou formu vkladu. Musí nejdříve zajít na soud, aby podal návrh na 

jmenování soudního znalce. Poté, co soud provede jmenování, ocení znalec nepeněžitý vklad. 

add5) V mezidobí podnikatel, ještě stále plný elánu, oběhne kolečko obstarání důležitých 

dokumentů jako získání potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude 

uvedeno sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám, aby mohl doložit, 

že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem 

nemovitosti. Následně se může vydat směrem k rejstříku trestů, neboť jednatelem s.r.o. se 

může stát pouze osoba bezúhonná. Zkušený závodník může při tom využít zkratku přes 

CZECHPOINT, kde získá oba tyto doklady naráz. [10] 

add6) Po zahřívacím kole čeká závodníka návštěva živnostenského úřadu, který je někdy více, 

jindy méně ochotný a hlavně rychlý. V případě volné živnosti proběhne jednání s úřadem 

zpravidla vcelku rychle, ale u dalších živností se obvykle zdrží přípravou dalších dokumentů 

o odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce, který musí předložit své maturitní 

vysvědčení a různá osvědčení a certifikáty o odborné způsobilosti, doložit potvrzení o praxi 

od předchozích zaměstnavatelů a nakonec se dostavit na ověření svého podpisu. Za odměnu si 

podnikatel za pár dní vyzvedne dočasný výpis z živnostenského rejstříku. 

add7) V půlce závodu s časem přichází hlavní část - návrh na zápis do obchodního rejstříku. 

Tady je povinen každý závodník běžet sám za sebe, protože na rozdíl od jiných částí 

zakládacího maratonu, v této etapě mu nikdo neporadí, ani nevyjde vstříc. Navíc závisí na 

tom, v kterém kraji se závod pořádá, protože každý místně příslušný obchodní soud má mírně 

rozdílné nároky. Aby to bylo ještě komplikovanější každý rozhodčí neboli přidělený soudní 

úředník má jiná kritéria. 

Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí podnikatel vyčkat zákonnou lhůtu 5 

pracovních dnů. Tento čas může ještě případně doplnit chybějící listiny, tak aby nebyl později 

vyzván nebo nebyl jeho návrh docela zamítnut, což by jej vrátilo na úplný začátek. Po 

doručení usnesení si může závodník buď vybrat oddechový čas následujících 15 dnů, nebo 

zvolit možnost vzdání se práva odvolání, ale bude muset počkat na návrat doručenky o 

doručení návrhu na obchodní rejstřík. Zaslání doručenky zařizuje Česká pošta. Svůj úspěšný 

zápis do obchodního rejstříku si může podnikatel vychutnat při doběhnutí si pro výpis z 

obchodního rejstříku. 
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add8) Závěrečný sprint už je spíše relaxační. V bance čekají unaveného závodníka s 

otevřenou náručí, aby pro něj mohli nejen odblokovat účet, ale nabídnout mu i své služby za 

skvělé ceny. 

add9) Na Finančním úřadě uvítají podnikatele dva formuláře typu lehčího daňového přiznání, 

ke kterým musí přinést několik příloh z předchozích kroků, aby si za pár dní mohl vyzvednout 

osvědčení o registraci k daním, které úředník v dobré náladě dokáže připravit na počkání.  

add10) Těsně před cílem dobíhá úspěšný podnikatel pro výpis z živnostenského rejstříku, na 

který musí Živnostenský úřad zapsat přidělené IČ automaticky po zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku, což ale úředníci ne vždy zvládnou, a tak je nutné je popohnat 

samostatným podáním. 

Tento modelový příklad představuje nejjednodušší postup, jak založit firmu. S datem zápisu 

nastávají ale ještě další povinnosti, například vedení (podvojného) účetnictví. V případě, že 

firma bude zaměstnávat lidi, musí se do 8 dnů nahlásit u správy sociálního zabezpečení a u 

zdravotních pojišťoven. Dále pak do 30 dnů se registrovat u finančního úřadu k daním 

například k dani z příjmu, k dani silniční (pokud firma vlastní vozidlo), a pokud subjekt 

vyplácí odměny členům statutárních orgánů nebo zaměstnává zaměstnance, je povinen se 

registrovat k příslušným daním z příjmu fyzických osob. 

U jednotlivých institucí je možné se přihlásit prostřednictvím živnostenského úřadu, kde se 

vyřizuje živnost. Ty totiž fungují jako centrální registrační místa. Díky propojení jednotlivých 

úřadů lze všechny registrace vyřídit hned. Ale v praxi se osvědčilo registraci na jednotlivých 

úřadech ověřit – není úplně jisté, že pokud se firma na živnostenském úřadě zaregistruje k 

dani z příjmů (nic jiného, co se týká finančního úřadu tu, ostatně ani neumějí), že registrace je 

opravdu provedena. [11] 

Na trhu existují firmy, které se specializují na zakládání firem, ať už akciových společností 

nebo s.r.o. Za určitou peněžní odměnu (při založení s.r.o. je to obvykle 15 000 až 25 000,- 

Kč) zařídí veškeré formality, a pak jen zadavateli požadavku odevzdají podklady o založení 

s.r.o.  Podnikatel tak ušetří čas a může se věnovat sháněním obchodu pro svoji novou firmu.  

Kdo se nechce spolehnout na služby specialisty a nekoupí již existující firmu nebo si ji 

nenechá založit na míru, může ji založit sám. Stačí jen dodržet postup, v němž na sebe 

jednotlivé kroky navazují, a věnovat celému procesu čas. I když od doby, co je firma 

založena, až do okamžiku, kdy vznikne, uběhne několik týdnů, většinu času se naštěstí nebude 



10 

 

muset věnovat administrativě. Podstatnou část této doby zaberou lhůty, které mají jednotlivé 

úřady na to, aby se vyjádřily nebo vystavily potřebná potvrzení. [11]  

 

1.4 Orgány společnosti 

Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti. Členy valné hromady jsou veškeří společníci. 

Svolává ji jednatel společnosti alespoň jedenkrát ročně a do její působnosti náležejí např. 

rozhodování o změně společenské smlouvy, změně základního kapitálu, o připuštění 

nepeněžitého vkladu, volba a odvolání jednatele a dozorčí rady (byla-li zřízena), dále valná 

hromada schvaluje například, účetní závěrku, rozdělení zisku atd. V jednočlenné společnosti 

vykonává působnost valné hromady její společník.          

Jednatelé – statutárním orgánem společnosti jsou jeden nebo více jednatelů. Jednateli přísluší 

obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou uvedeni v obchodním rejstříku.  

Dozorčí rada – tento nepovinně vytvářený orgán dohlíží na aktivitu jednatelů, kontroluje 

účetní dokumentaci, jednou ročně podává zprávu o své činnosti valné hromadě. 

 

1.5 Zánik s.r.o. 

Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny. Společník se může také 

domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou 

smlouvou. Byly-li vydány kmenové listy, vzniká právo na vyplacení podílu na likvidačním 

zůstatku jejich vrácením společnosti na výzvu likvidátora. 

Ukončení fungování společnosti s ručením omezeným je vždy dvoufázové – v první fázi 

dochází ke zrušení společnosti s ručením omezeným, v druhé fázi k jejímu zániku výmazem z 

obchodního rejstříku. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku má podstatné následky, což 

znamená, že dokud není proveden, společnost jako subjekt práv a povinností nadále trvá, 

třebaže již nevykonává žádnou aktivitu. Společnost tak z právního hlediska existuje i po dobu 

rejstříkového řízení vedeném o jejím výmazu z obchodního rejstříku. 
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2 Česká spořitelna a.s. a její produkty pro podnikatele 

Obchodní název firmy je Česká spořitelna, a. s., identifikační číslo 452 44 782, právní forma 

podnikání - akciová společnost. Sídlo firmy: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 14000. 

Česká spořitelna a.s. (dále jen ČS a.s.) je jedna z největších bank v České republice.  

Statutárním orgánem je představenstvo, které je tvořeno členy Ing. Jiří Škorvaga, CSc., Ing. 

Daniel Heler, předsedou představenstva je Ing. Pavel Kysilka, CSc., místopředsedou 

představenstva je Wolfgang Schopf a členem představenstva je Karel Mourek.  

Česká spořitelna je součástí Erste Group, což je jeden z největších poskytovatelů finančních 

služeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Počtem klientů je na prvním místě v 

oblasti poskytování finančních služeb ve střední Evropě a na druhém místě podle objemu 

aktiv. Erste Group a její partneři mají silnou tržní pozici v nabídce produktů drobného 

bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro 

malé a střední podniky. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na 

města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v 

poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 

přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. 

platebních karet, disponuje sítí 651 poboček a provozuje více než 1509 bankomatů a 

platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s 

cennými papíry. [12] 

 

2.1 Historie a hospodaření České spořitelny 

Historie České spořitelny začíná v roce 1825, kdy zahájila svoji činnost „Spořitelna česká“, 

její nejstarší právní předchůdce. Téměř pět a půl milionu klientů hovoří jasně o tom, že svoji 

tradici dokázala ČS dobře zúročit. Na tradici a činnost českého a později československého 

bankovnictví České spořitelny navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. Od roku 2000 je členem silné středoevropské Finanční skupiny Erste Bank, která 

má 12,5 milionu klientů. [13] 
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K 31. prosinci 2012 vykázala Česká spořitelna podle mezinárodních standardů pro finanční 

výkaznictví konsolidovaný čistý zisk po menšinových podílech ve výši 16,6 mld. Kč. V 

porovnání s rokem 2011, kdy čistý zisk činil 13,6 mld. Kč, vzrostl hospodářský výsledek o 

3,0 mld. Kč, tj. o výrazných 22 %. Zisk před zdaněním a menšinovými podíly (hrubý zisk) 

meziročně vzrostl o 21 % na 20,6 mld. Kč. Na výrazném růstu čistého zisku se podílí zvýšení 

provozních výnosů, pokles tvorby opravných položek na úvěrová rizika, snížení provozních 

nákladů a nárůst výnosů z finančních aktiv. [14] 

 

2.2 Organizační struktura ČS a.s. 

Organizační struktura České spořitelny je tvořena několika divizemi, jako je například divize 

D1 – štábní útvary, D2- finanční řízení, D3 – finanční trhy, D4 – komerční bankovnictví, D5 - 

drobné bankovnictví, D6 – řízení rizik a D8 – provoz, přičemž každá divize má několik 

jednotlivých úseků, např. pod divizi D8 spadá úsek platební styk, úsek řízení provozu, úsek 

správa klientských účtů a vymáhání. Divize D5 - drobné bankovnictví je nejrozsáhlejší divize. 

Tato divize se dělí na sedm úseků – odbor řízení retailových segmentů, úsek distribuce, úsek 

kartové centrum, úsek externí prodej a kooperace, odbor finančního plánování a analýzy, úsek 

přímého bankovnictví a úsek řízení retailových produktů a procesů.  

V České spořitelně v posledních dvou letech probíhá rozsáhlý projekt transformace drobného 

bankovnictví. Klientela bank se v posledních letech významně mění a Česká spořitelna, která 

je největší retailovou bankou v České republice, si svoji vůdčí pozici v českém bankovním 

sektoru chce zachovat. Ukazuje se totiž, že jeden model obsluhy nevyhovuje všem klientům. 

Výsledkem proměny drobného bankovnictví jsou různé způsoby obsluhy a přístupu ke 

klientům. Například model jednoduššího, srozumitelného, rychlého a pohodlného 

bankovnictví je určen pro masovou klientelu (tzv. segment Mass Market). Tito klienti tvoří 

největší část klientů banky. Vedle toho stojí model pro náročnější klientelu (tzv. segment 

Mass Affuent) s podrobnějším poradenstvím, s širší a hlubší nabídkou produktů a služeb. 

Segment určen výhradně pro malé a střední podnikatele, ziskové i neziskové organizace, 

města a obce je tzv. segment MSE.  ČS a.s. nabízí v tomto segmentu produkty a služby určené 

podnikatelům a mikro podnikům. Prvním úspěšným krokem v této oblasti byla změna názvu 

služby pro vysoce bonitní klienty Erste Premier a Erste Private Banking jako nejvyššího 

stupně poradenství při investování a správě aktiv. Banka rovněž zkouší i nový vzhled 
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poboček, který zahrnuje nejen osobní bankéře, ale i celkové změny na pobočkách včetně 

diskrétnějšího prostředí pro jednání. Klasické pobočky jsou postupně předělávány a v 

některých z nich budou jiné služby pro masový trh a jiné pro movitější klienty. O zajištění 

provozu, vzhledu a fungování poboček se stará segment provozu pobočkové sítě. Jejím 

úkolem je například zajištění opravy bankomatů, rekonstrukce a stěhování poboček a jiné. 

 Jednotlivé pobočky jsou rozděleny do šesti oblastí - regionů v České republice. Z toho v 

každém regionu má každý segment své zastoupení – viz Příloha Obr. č. 1. 

 

2.3 Produkty a služby pro podnikatele 

V dnešní době je velký konkurenční boj mezi bankovními institucemi o klienty. Každá banka 

se snaží poskytnout takový produkt, aby byl co nejzajímavější pro klienty a zároveň 

akceptovatelný a výhodný i pro banku.  

 

2.3.1 Účty pro podnikatele 

Česká spořitelna nabízí pro živnostníky, malé a střední firmy se specifickými požadavky 

několik druhů účtů a platebních karet.  Poskytuje například Podnikatelské konto Klasik (účet 

pro všechny podnikatele, malé firmy, svobodná povolání a neziskový sektor), Podnikatelské 

konto Maxi (účet pro všechny podnikatele, svobodné povolání a malé firmy s obratem do 30 

milionů Kč), Firemní účet ČS (účet pro drobné podnikatele a menší firmy se svobodným 

nastavením služeb a se zvýhodněním plateb), Běžný účet pro dosud nevzniklou obchodní 

společnost/družstvo (účet se zřizuje při požadavku klienta na uložení peněžních prostředků 

pro dosud nevzniklou obchodní společnost či družstvo, tj. společnost/družstvo řádně založené, 

ale dosud nezapsané do obchodního rejstříku).  ČS a.s. dále nabízí doplňkové služby k účtům, 

jako jsou například: Program Domov (program Domov nabízí společnou nabídku produktů a 

služeb pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek za zvýhodněných podmínek), 

SERVIS 24 Internetbanking (slouží k obsluze sporožirových a vybraných běžných účtů přes 

internet), BUSINESS 24 (představuje službu přímého bankovnictví České spořitelny, která 

umožňuje klientům obsluhovat účty pomocí internetu), SERVIS 24 Mobilní banka (spravování 

a kontrola účtu přes mobilní telefon s operačním systémem iOS (iPhone) nebo Android), 
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MultiCash (je služba přímého bankovnictví České spořitelny, umožňující obsluhu běžných 

účtů pomocí aplikace instalované u klienta). 

Ke každému běžnému účtu si klient může vybrat platební kartu. Akceptace platebních karet je 

v moderních obchodních provozovnách samozřejmou službou. Česká spořitelna 

zprostředkovává akceptaci všech existujících světových karetních asociací. 

Například: Visa Business (Embosovaná debetní karta k běžnému účtu pro služební účely), 

Visa Business Plus (Stříbrná embosovaná debetní karta k běžnému účtu pro služební použití s 

Cestovním pojištěním Exclusive), Visa Business Gold (Prestižní zlatá embosovaná debetní 

karta k běžnému účtu pro služební použití s Cestovním pojištěním Gold a Pojištěním karty a 

osobních věcí). Dále si klient může vybrat předplacenou kartu Maestro služební  - cestovní 

(Maestro předplacená služební - elektronická karta pro služební použití, kterou můžete 

opakovaně dobíjet), nebo kreditní a charge karty - Kredit+ MC Business (Mezinárodní čipová 

elektronická karta pro služební použití). 

 

2.3.2 Úvěry pro podnikatele 

Každá firma by měla mít stanovenou úvěrovou politiku. Podnik jako dodavatel poskytuje 

svým zákazníkům obchodní úvěr tím, že nepožaduje okamžité zaplacení faktur, nýbrž 

připouští odklad placení na několik týdnů. Úvěrová politika se týká celkové částky 

poskytovaného úvěru a stanoví platební podmínky (obvyklou lhůtu splatnosti a procento 

skonta, tj. procento srážky z ceny při placení ve zkráceném termínu nebo hotově). Obchodní 

úvěr je nástrojem, který přispívá ke zvýšení prodeje a také k růstu zisku. [15]  

Pokud se podnik rozhodne rozvíjet, rozšiřovat své podnikání, nebo jen získat finance na 

stroje, zařízení, auta nebo třeba na nákup obchodních podílů či cenných papírů, tak mu ČS a.s. 

nabízí různé úvěrové produkty, jako jsou Investiční úvěry (slouží pro financování majetku do 

podnikání, např. nákup stroje, zařízení, auta), Firemní úvěr ČS (poskytovaný až do výše 1 

milion korun), Investiční úvěr 5 PLUS, Neúčelový úvěr, Provozní úvěr, Revolvingový úvěr (na 

pravidelné provozní výdaje), Hypoteční úvěry (na koupi nemovitosti pro vlastní podnikání, 

pronájem nebo další prodej, pro výstavbu nebo rekonstrukci), Komerční hypotéka (na novou 

nemovitost), Business hypotéka (nemovitost pro podnikání), Hypotéka GLOBAL (pro 

podnikatele, kteří nemají české občanství), Hypotéka - projektové financování (pro 
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uskutečnění developerského projektu), Kontokorenty (pro čerpání peněz z účtu, rezerva i v 

případě nečekaných výdajů), Firemní kontokorent ČS, Firemní kontokorent ČS - Startovací 

(pro začínající podnikatelé, aby měli možnost kdykoliv přečerpat účet), Kontokorent 

Profesionál (pro svobodný přístup k financím pro svobodná povolání), Kontokorent Standard, 

Neúčelový úvěr (bez udání účelu úvěru). 

K tomu aby firma získala potřebný úvěrový produkt, musí splňovat určité podmínky banky. 

Nejčastější podmínkou je mít účet vedený u banky a dále pak doložit bance potřebné finanční 

účetní výkazy za poslední po sobě jdoucí tři zdaňovací období. Finanční účetní výkazy 

zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech jejich formách a ve všech fázích 

podnikové činnosti, jsou rozhodující součástí účetní závěrky, kterou tvoří: rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, příloha. Účetní výkazy se do značné míry podřizují potřebám finančního řízení a 

finanční analýzy, účetní osnova volí soustavu účtů tak, aby umožňovala sestavovat výkazy s 

potřebnou vypovídající schopností o stavu likvidity a rentability a o důležitých příčinných 

souvislostech. [15] 

Rozvaha je základním účetním výkazem, ostatní výkazy vznikly historicky odvozením z 

potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik. Rozvaha zachycuje 

stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé k 

určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura 

podniku. [16] Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek 

financován, někdy bývá označována jako finanční struktura. Základní bilanční rovince 

rozvahy znamená, že: AKTIVA = PASIVA.  

Výkaz zisku a ztráty, pro který se také zažil výraz výsledovka, podnikateli ukazuje, jakého 

hospodářského výsledku jeho podnik dosáhl (zisku nebo ztráty) za sledované a minulé 

období. Forma výkazu zisku a ztráty je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené, nebo 

plné verzi. Zájemce z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, 

nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku. Výkaz zisku a 

ztráty se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. Výsledovka je podle zákona o 

účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. Výsledovka zachycuje náklady a výnosy, nikoli 

výdaje a příjmy. Náklady a výnosy se účtují k okamžiku vzniku, což ve skutečnosti často 

neodpovídá skutečným peněžním výdajům a příjmům (ty zachycuje výkaz toku hotovosti). 
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Součástí potřebných dokumentů dokládající se bance při požadavku na úvěrový produkt je 

také cash flow. Přehled o peněžních tocích je dalším z výkazů, který vyžaduje například 

výroční zpráva. Naše účetní postupy rozlišují tři základní úrovně, stejně jako většina ostatních 

účetních standardů: provozní cash flow (odráží generování peněz v rámci standartního 

provozu), investiční cash flow (reflektuje změny peněz v souvislosti s investováním) a 

finanční cash flow (zahrnuje dopad způsobu financování společnosti).[17] 

Likvidita a rentabilita podniku jsou vypovídající ukazatelé o finanční situaci podniku. 

Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že 

informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. [17] Nejobecnější tvar tohoto 

ukazatele tedy je: 

         Výnos       . 

 Vložený kapitál 

 

Ukazatelé rentability popisují dlouhodobou výnosnost použitých zdrojů. Její zajištění je 

základním předpokladem úspěšnosti podniku. Žádoucí vývoj se projevuje v růstu majetku. 

Ukazatele zadluženosti charakterizují poměr cizích a vlastních zdrojů financování a zejména 

jejich vliv na finanční stabilitu podniku. Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost dostát 

závazkům, což je zejména odrazem struktury a obratu pracovního kapitálu. [16] 

Likvidita je obvykle chápána jako schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

které je možné použít k úhradě závazků. Likvidita je míra schopnosti a připravenosti podniku 

uhradit stávající krátkodobé peněžní závazky včas a v plné výši, až nastane jejich splatnost. 

Spočívá v pravděpodobnosti, že platební neschopnost během nastávajícího roku 

nenastane.[15] 
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Závěr teoretické části práce 

Mnoho fyzických osob – podnikatelů, odrazoval od založení s.r.o. povinný základní kapitál ve 

výši 200 tisíc Kč. Ale díky změně v legislativě se může od 1. 1. 2014 společnost založit s 

pouhou korunou, což přepokládá, že bude mít za následek zvyšování počtu s. r. o. na trhu. 

Zahájení provozní činnosti podniku bývá často okamžikem nepříjemných překvapení pro 

podnikatele – některé předpoklady z podnikatelského projektu se ukazují jako nereálné, 

objevují se nové skutečnosti, s nimiž nebylo kalkulováno. Obecně lze říci, že průběh této fáze 

je tím hladší, čím precizněji byly provedeny předchozí kroky. V praxi často dochází k 

nedodržení či překročení plánů, obvykle částečně vinou přílišného optimismu plánů, z části 

jako důsledek nepředvídatelného vývoje okolí. [2] 

Podnikání není jen proces podstupování podnikatelského rizika, které je spojeno s 

vlastnictvím. Podnikání je fixováno především na nové kombinace výrobních možností, tedy 

na inovace.[18] Firmy nutně potřebují inovovat své výrobky a služby, chtějí-li rozšiřovat svou 

činnost a prosperovat. Žádná firma si nemůže dovolit odpočívat. Jen firmy, které se soustavně 

zabývají tvůrčími postupy a inovacemi, mohou být i v budoucnu ziskové. [19] S inovací 

souvisí zvyšování nákladů a oslovování finančních zprostředkovatelů pro zajištění zdroje 

krytí. Finanční zprostředkovatelé zahrnují banky, úvěrové společnosti, pojišťovny a další 

firmy, které pomáhají s financováním transakcí nebo s pojištěním proti rizikům spojeným s 

nákupem a prodejem zboží. Většina firem a zákazníků spoléhá na to, že finanční 

zprostředkovatelé budou financovat jejich transakce. Marketingový výkon společnosti může 

být vážně ovlivněn rostoucími náklady na úvěr nebo omezením úvěru. [20] Banky jsou 

nejčastější volbou zprostředkovatele pro financování investice. Podnikající subjekt si musí 

najít správný bankovní úvěrový produkt pro financování konkrétního záměru. 
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B. Praktická část 
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3 Financování společnosti s ručením omezeným 

 

3.1 Představení firmy 

Název firmy :  Zámek s.r.o.  

Jednatel       : Jan Klika 

Sídlo firmy : Pavlovská 1578/8, 738 02  Frýdek - Místek, Czech Republik 

IČO             :  456 01 199 

(IČO – přiděleno po registraci firmy) 

 

3.2 Vznik společnosti a předmět podnikatelské činnosti  

Jednatel společnosti Jan Klika podniká od roku 1992 na základě živnostenského oprávnění 

v oboru kovoobrábění.  V roce 2014 se rozhodl se se svým synem Davidem Klikou, který je 

ve firmě zaměstnán jako vedoucí výroby, založit společnost s ručením omezeným. 

V minulých letech podnikání se pan Jan Klika rozhodoval, zda založit společnosti s ručením 

omezeným nebo pokračovat v podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Od realizace 

založení s.r.o. jej odrazoval pro něj příliš vysoký povinný základní kapitál ve výši 200 tisíc 

Kč. Ale protože k 1. 1. 2014 proběhla změna v legislativě a základní kapitál byl stanoven na 

symbolickou korunu, rozhodl se pan Klika se svým synem založit společnost s ručením 

omezeným s názvem Zámek s. r. o. 

Absolvovali úspěšně povinný „maratón“ a dne 5. 2. 2014 zápisem do obchodního rejstříku 

vznikla jejich nová firma Zámek s.r.o., základní kapitál byl složen ve výši 50 tisíc Kč. Na 

základě společenské smlouvy byl pan Klika určen jednatelem společnosti. 

Společnost Zámek s.r.o. podniká v oboru kovoobrábění. Hlavní činností je výroba, oprava a 

montáž přenosných strojních dílů. Firma se zabývá kusovou a malosériovou výrobou na 

zakázku pro odběratele především z ČR. Ve firmě je aktuálně zaměstnáno 5 pracovníků. 
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3.3 Založení firemního účtu 

 Jako osoba samostatně výdělečně činná využíval pan Klika svůj osobní účet u České 

spořitelny a.s. Měsíční poplatky za vedení osobního účtu činily 129,- Kč. Účet využíval jak 

pro osobní potřebu, tak i pro podnikatelské účely. Tato praxe je v podnikání osob samostatně 

výdělečně činných velice častá. Protože měl dobrou zkušenost s Českou spořitelnou a.s., 

oslovil firemního poradce a po konzultaci s ním si založil firemní účet vedený na společnost 

Zámek s.r.o. Pro založení firemního účtu bylo nutno uzavřít písemnou smlouvu mezi firmou 

Zámek s.r.o. zastoupenou jednatelem společnosti – panem Klikou a Českou spořitelnou a. s. 

Dále musel jednatel s.r.o. poskytnout podpisový vzor a složit základní vklad ve výši určené ve 

společenské smlouvě, tj. 50 000Kč.   

Poplatek za vedení firemního účtu Standard II s 2 až 3 produkty či služby Standard činí 172,-

Kč měsíčně. A protože má pan Klika, jednatel společnosti Zámek s.r.o., osobní účet vedený u 

banky, dostal jako poděkování za založení nového firemního účtu u České spořitelny a.s., 

vedení svého osobního účtu zdarma.  

Součástí Firemního účtu České spořitelny a.s. je vždy zdarma vyhotovení měsíčního 

papírového nebo elektronického výpisu, zřízení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem. K 

základním operacím s produktem patří výběr jednotlivých produktů Standard, transakce a 

výhodné hotovostní výběry v nejširší síti bankomatů v ČR a skupiny Erste v zahraničí, platby 

za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet, bezhotovostní úhrady plateb 

pomocí jednorázových příkazů v České republice i do zahraničí, bezhotovostní úhrady 

pravidelně se opakujících plateb, pomocí trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem 

(telefon, pojistné, plyn, elektřina, nájem atd.)  

Pan Klika si dále mohl vybrat z následujících produktů a služeb Standard: 

o debetní karta - mezinárodní embosovaná karta: Visa Business umožňující 

bezkontaktní platby 

o SERVIS 24: telefonní a internetové bankovnictví (Telebanking, Internetbanking, GSM 

banking) 

o Zůstatkové SMS zdarma: rychlé informace o zůstatku na účtu formou SMS 

 Neomezený počet zůstatkových SMS bez poplatků za jednotlivé zůstatkové SMS 
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 Zvýhodněné úročení: lepší úročení zůstatku na Firemním účtu České spořitelny 

o Transakce: Balíčky vybraných transakcí za zvýhodněnou cenu: Zahrnují daný počet 

tuzemských transakcí v Kč za kalendářní měsíc a za cenu odpovídající vybranému 

počtu transakcí: 

 Elektronické transakce obsahují platební příkaz zadaný prostřednictvím 

přímého bankovnictví (s výjimkou Telefonického bankéře) 

 Komplexní transakce:  

 platební příkaz zadaný prostřednictvím přímého bankovnictví (s výjimkou 

Telefonického bankéře), bankomatu nebo platbomatu 

 došlou platbu 

 realizaci trvalého příkazu 

 realizaci souhlasu s inkasem 

 vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu Banky na účty vedené v 

Bance 

 výběr hotovosti debetní kartou vydanou Bankou z bankomatu Banky 

 výběr hotovosti debetní kartou vydanou Bankou při platbě debetní kartou u 

obchodníka - Cashback 

 dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu nebo služby SERVIS 

24 (s výjimkou Telefonického bankéře) 

V ceně poplatku za firemní účet měl pan Klika možnost vybrat si 2 až 3 služby či produkty 

Standart. Pan Klika si vybral SEVIS24, zůstatkové SMS a debetní kartu. Tyto služby ví, že 

bude nejvíce využívat a proto si je zahrnul do svého „balíčku“. Na začátek podnikání 

společnosti dostal nabídku využít startovací kontokorent ve výši 20000,- Kč při úrokové sazbě 

16,9% p.a. Po šesti měsících při splnění podmínek banky (dle obratu firmy) by se částka 

poskytnutého kontokorentu mohla navýšit na 50 tis. Kč při stejné úrokové sazbě. Pan Klika 

ale možnost startovacího kontokorentu nevyužil, disponuje s ušetřenými vlastními finančními 

prostředky z podnikání z minulých let a nechce zatěžovat firmu novým úvěrovým produktem, 
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protože ví, že bude v nejbližší době chtít investovat do nového stroje a do koupě nových 

prostor pro novou firemní dílnu, protože doposud využíval dílnu, kterou měl v pronájmu. 

 

3.4 Komerční hypotéka 

Pan Klika podniká v pronajatých prostorech, které se nacházejí na ulici Pavlovská ve Frýdku 

Místku. Nemovitost s prostory pro činnost kovoobrábění, které má zájem koupit, se nacházejí 

v sousedství dosavadní dílny na ulici Erbenova ve Frýdku Místku. 

Jako začínající firma by společnost Zámek s. r. o. nezískala úvěr, který by pokryl náklady na 

koupi. Ale protože pan Klika již od roku 2012 využíval jako osoba samostatně výdělečně 

činná účet u České spořitelny a.s. a pravidelně vykazoval měsíční obraty z podnikání, mohl 

využít nabídky produktů – úvěrů pro již stávající klienty. Podmínkou možnosti financování 

bylo ale doložení podepsaného prohlášení o převodu firmy pana Kliky (podnikající na základě 

živnostenského oprávnění jako fyzická osoba – podnikatel) na společnost Zámek s. r. o. 

Tímto prohlášením se společnosti Zámek s.r.o. „otevřely“ možnosti financování nemovitosti 

formou komerční hypotéky. 

Firma Zámek s.r.o. požaduje úvěr na koupi původní strojírenské dílny, kterou vlastní firma 

Šroubek a.s. Strojírenská dílna se nachází na ulici Erbenova, která je v bezprostřední blízkosti 

pronajaté provozovny na kovoobráběcí práce. Do tohoto objektu strojírenské dílny chce 

přesunout dosavadní provozovnu. 

Sjednaná kupní cena činí 3 500 000 Kč (na základě předběžné kupní smlouvy), z čehož část 

ve výši 2 100 000 Kč by byla pokryta hypotečním úvěrem a zbytek kupní ceny 1 400 000 Kč 

bude zaplacen z vlastních zdrojů (vlastní zdroje činí 40% z celkového záměru). 

Prodávajícím je společnost Šroubek a.s. sídlící na ulici Pod Alejí 223 ve Frýdku – Místku. 

Tato firma plánuje přesun své činnosti do nových prostor v lokalitě Lískovec u Frýdku 

Místku.  Společnost Zámek s.r.o. chce využít této možnosti a přestěhovat se do vlastních 

prostor v těsné blízkosti stávající provozovny. 

Stávající čisté nájemné v pronajaté provozovně kovoobrábění činí 16 000 Kč měsíčně, anuitní 

splátka hypotečního úvěru při 12-leté splatnosti bude činit 17 721 Kč za měsíc. 
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3.4.1 Předmět úvěru  

Budova dílny se nachází na cizích pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Frýdek 

Místek, které je rovněž majitelem pozemků přilehlých. Stávající vlastník firma Šroubek a.s. 

má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem těchto pozemků. Smlouva bude 

následně převedena na nového vlastníka. Zároveň bylo započato řízení ohledně prodeje 

pozemků pod vlastní stavbou majiteli stavby (doporučeno Městským obvodem Frýdek-

Místek, o finálním prodeji následně rozhoduje zastupitelstvo statutárního města, 

předpokládaná realizace prodeje pozemku je cca do konce roku 2014). Náklady a pronájem 

pozemků jsou zohledněny ve vypracovaném znaleckém posudku, který vyhotovil Ing. Jiří 

Moudrý dne 06. 02. 2014, stanovená obvyklá cena nemovitostí činí 3 000 000 Kč. 

Navrhované zajištění úvěru: 

1. zástavní právo k předmětné nemovitosti (budova, závazek zastavit související 

pozemky v případě jejich nabytí do vlastnictví společnosti Zámek s.r.o.) 

2. zástavní právo k pohledávkám na běžném účtu společnosti Zámek s.r.o. 

3. zástavní právo k pohledávkám z pojištění předmětné nemovitosti 

4. blankosměnka vlastní 

 

3.4.2 Finanční výsledky společnost Zámek s.r.o. a vůči bance 

Společnost Zámek s.r.o. doložil potřebné dokumenty – účetní výkazy včetně příloh za období 

2010-2012. Dle aktuálního vyhodnocení byl stanoven rating 4A, což znamená pro banku 

„Dobrý“.  

Společnost Zámek s.r.o. má za rok 2012 tržby ve výši 7 385 000 Kč, požadavek na 

dlouhodobé hypoteční financování je v objemu 2 100 000 Kč, financování bude výhradně 

realizováno prostřednictvím České spořitelny a. s., zbytek záměru dofinancován z vlastních 

zdrojů. Původ vlastních zdrojů je zisk z podnikání. 
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Struktura financování  úvěru (v tis. Kč) 

Položka Cizí zdroje - úvěry ČS Cizí zdroje-mimo úvěry ČS Vlastní zdroje Celkem 

Koupě nemovitosti 2.100 0 1.400 3.500 

Náklady projektu 2.100 0 1.400 3.500 

Podíl % 60 0 40 100 

 

3.4.3 Posouzení společnosti Zámek s.r.o. bankou 

Pan Klika dodal bance Rozvahu aktiv a pasiv (viz Příloha č. 2 a č. 3). K 31. 12. 2012 činil 

hmotný majetek společnosti Zámek s.r.o. 1 522 031 Kč, peněžní prostředky 359 816 Kč, 

zásoby 208 905 Kč a pohledávky 1 296 624 Kč.  Na straně pasiv činí závazky 637 465 Kč, 

společnost Zámek s.r.o. nemá úvěry. Majetek významně převyšuje závazky společnosti 

Zámek s.r.o. 

 

Struktura pohledávek 

v tis. Kč 31. 03. 2013 % 

- pohledávky celkem 1.016 100 

- do splatnosti 192 18,90 

- po lhůtě splatnosti  824 81,10 

z toho :   

- do 30 dnů  221 0 

- do 90 dnů  113 0 

- více než 90 dnů  490 0 

- nedobytné 0 0 
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Společnost Zámek s.r.o. vykazuje příjmy v oboru kovoobrábění. Celkové tržby společnosti se 

pohybují v letech 2010-2013 v rozmezí cca 7 – 8 mil. Kč, společnost Zámek s.r.o. generuje 

čistý zisk přesahující v letech 2011 a 2012 více než 1 mil. Kč. Podnik je významně ziskový. 

Podnikatelské aktivity žadatele jsou kusová výroba součástek pro pásové dopravníky 

v procentuálním zastoupení 80% z tržeb za rok 2013, což je 5 910 000 Kč, a malosériová 

výroba pohybových záhybů pro svěráky 20% z tržeb, což je 1 475 000 Kč v počtu 5 

zaměstnanců. 

3.4.4 Podmínky banky pro poskytnutí úvěru 

Požadovaná úvěrová částka je ve výši 2 100 000,- Kč. Účelem úvěru je uhrazení kupní ceny 

podle smlouvy uzavřené dne 20. 02. 2014 se společností: Šroubek a.s., sídlo: Pod Alejí 223, 

738 00 Frýdek - Místek, IČ: 26599565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24596. o koupi nemovitosti;  

Období čerpání úvěru je stanoven od dne uzavření smlouvy o úvěru do 31. 7. 2014. Úvěr bude 

čerpán na bankovní účty třetích osob. 

3.4.5 Úroky, cena a poplatky, splátky a pokuty 

Fixovaná úroková sazba ve výši 3,34% p.a. byla sjednána po dobu tří let. Pravidelné měsíční 

úrokové období končí poslední den každého kalendářního měsíce. 

Struktura závazků  

v tis. Kč 31.03.2013 % 

- závazky celkem 175 100 

- do splatnosti 89 50,86 

- po lhůtě splatnosti 86 49,14 

z toho :   

- do 30 dnů  86  

- do 90 dnů  0  

- více než 90 dnů  0  
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Výše poplatku za zpracování úvěru je 15 750,- Kč, poplatek je splatný po uzavření smlouvy o 

úvěru. V období čerpání komerční hypotéky musí firma hradit závazkovou odměna ve výši 

0,50 % p.a. z vyčerpané částky úvěru.  

Splátky a úroky 

Charakter 

splátek 

Datum první 

splátky  

Datum poslední 

splátky  

Výše 

splátek 

Frekvence splátek 

anuitní - pevná 

sazba 
20. 4. 2014 20. 3. 2026 17 720,55Kč měsíční k 20. dni 

Předčasné splácení pouze v poslední den období úrokové sazby 

Poplatek za předčasnou 

splátku 

50 % z ušlých úroků 

SMLUVNÍ POKUTA 

 

smlouva o úvěru zajišťovací smlouvy 

21 000Kč 21 000Kč 

 

3.4.6 Podmínky banky pro čerpání úvěru 

Pro úspěšné čerpání částky z úvěru musí firma Zámek s.r.o. uhradit v plné výši poplatek za 

zpracování úvěru ve výši 15 750,- Kč. Další podmínkou pro čerpání je prokázání vzniku 

zajištění, resp. prokázání realizace právních úkonů směřujících ke vzniku zajištění úvěru v 

souladu se smlouvou o úvěru, proto musí být bance předloženy následující dokumenty v 

rozsahu, s obsahem a ve formě akceptovanými bankou: 

(1) smlouva o zastavení pohledávek z vkladů na účtu ve prospěch banky; 

(2) smlouva o zastavení nemovitostí ve prospěch banky, odpovídající návrh na vklad 

zástavního práva s vyznačením jeho přijetí příslušným katastrálním úřadem a výpis z katastru 

nemovitostí s vyznačením podání tohoto návrhu, na němž není vyznačeno žádné jiné věcné 

právo ve prospěch třetí osoby (věcné břemeno, předkupní právo atd.) ani poznámka ve smyslu 

příslušných obecně závazných právních předpisů ani podání návrhu na jakýkoli zápis, s 

výjimkami uvedenými ve smlouvě o zastavení nemovitostí. Za splnění podmínky předložení 
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výpisu z katastru nemovitostí se považuje rovněž ověření výše uvedené skutečnosti bankou 

prostřednictvím informačního internetového serveru Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního; 

(3) řádně vystavená blankosměnka a smlouva o podmínkách zajištění závazků směnkou a o 

právu banky vyplnit blankosměnku. 

Pan Klika musí předložit Bance kupní smlouvu k Nemovitostem řádně uzavřenou mezi 

společností Zámek s.r.o. jako klientem banky v zastoupení jednatelem firmy pane Klikou, 

jako kupujícím a třetí osobou, jako prodávajícím, za podmínek akceptovaných bankou, ze 

které bude vyplývat, že kupní cena je sjednána jako pevná. 

Firma Zámek s.r.o. musí prokázat České spořitelně a.s. způsobem po formální a obsahové 

stránce bankou akceptovaným, že uhradil z vlastních zdrojů část kupní ceny nemovitostí v 

minimální výši odpovídající rozdílu mezi celkovou kupní cenou nemovitosti podle příslušné 

kupní smlouvy a částí úvěrové částky připadající na úhradu této kupní ceny v souladu s 

účelem úvěru. 

Další podmínkou banky je, aby pan Klika (jednatel společnosti) předložit bance písemné 

potvrzení o tom, že není jeho společnost Zámek s.r.o. v prodlení s úhradou svých závazků 

vůči správci daně, orgánu správy sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 

Poslední podmínky pro čerpání úvěru jsou předložit bance trvalé kolaudační rozhodnutí 

k nemovitosti a předložit bance smlouvu o pronájmu pozemků, na kterých je nemovitost 

postavena. 

 

3.4.7 Závazky společnosti Zámek s.r.o. vůči bance 

Společnost Zámek s.r.o. zastoupena jednatelem panem Klikou se zavazuje: 

a) předložit bance dokumenty v níže uvedených lhůtách, v rozsahu, s obsahem a ve 

formě akceptovanými bankou: 

- do jednoho (1) měsíce po uplynutí zákonem stanoveného termínu pro 

předložení přiznání k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu přiznání k 
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dani z příjmů společnosti Zámek s.r.o. včetně příloh za příslušné období s 

potvrzením jeho přijetí příslušným finančním úřadem. 

b) předložit bance dokumenty k prokázání vzniku zajištění, resp. k prokázání realizace 

právních úkonů směřujících ke vzniku zajištění v souladu se smlouvou o úvěru, v níže 

uvedených lhůtách, v rozsahu, s obsahem a ve formě akceptovanými bankou: 

- do dvou (2) měsíců od uzavření smlouvy o úvěru předložit smlouvu o pojištění 

nemovitostí, smlouvu o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy za podmínek 

schválených bankou a písemné oznámení o zřízení zástavního práva k 

pohledávkám z pojištění nemovitostí s vyznačením jeho přijetí příslušnou 

pojišťovnou; 

- do dvou (2) měsíců od uzavření smlouvy o úvěru doložit smlouvu o zastavení 

nemovitostí ve prospěch banky s vyznačením doložky o provedení vkladu 

zástavního práva do katastru nemovitostí a výpis z katastru nemovitostí s 

vyznačením zástavního práva k zajištění pohledávek z úvěru v prvním pořadí 

ve prospěch České spořitelny a.s., na němž není vyznačeno žádné jiné věcné 

právo ve prospěch třetí osoby (věcné břemeno, předkupní právo atd.), ani 

poznámka ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, ani 

podání návrhu na jakýkoli zápis, s výjimkami uvedenými ve smlouvě o 

zastavení nemovitosti. Za splnění podmínky předložení výpisu z katastru 

nemovitostí se považuje rovněž ověření výše uvedené skutečnosti bankou 

prostřednictvím informačního internetového serveru Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního; 

c) do šesti (6) měsíců od uzavření smlouvy o úvěru předložit bance kupní smlouvu k 

nemovitostem s vyznačením doložky o provedení vkladu vlastnického práva 

společnosti Zámek s.r.o. jako klienta do katastru nemovitostí a výpis z katastru 

nemovitostí s vyznačením vkladu vlastnického práva společnosti Zámek s.r.o. k 

nemovitostem; 

d) bez předchozího písemného souhlasu banky nepřijmout úvěr, půjčku nebo financování 

formou leasingového pronájmu (leasingu) a dále neposkytnout ručení za závazky 

třetích stran a nepřevzít nebo nepřistoupit k takovému závazku; 



29 

 

e) v případě nabytí vlastnictví k pozemkům parcelám číslo 122 a 256, katastrální území 

Frýdek, obec Frýdek - Místek, uzavřít s bankou do tří (3) měsíců od zápisu vlastnictví 

do katastru nemovitostí smlouvu o zastavení těchto pozemků ve prospěch banky s 

vyznačením doložky o provedení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí a 

výpis z katastru nemovitostí s vyznačením zástavního práva k zajištění pohledávek z 

úvěru v prvním pořadí ve prospěch České spořitelny a.s., na němž není vyznačeno 

žádné jiné věcné právo ve prospěch třetí osoby (věcné břemeno, předkupní právo atd.), 

ani poznámka ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, ani podání 

návrhu na jakýkoli zápis, s výjimkami uvedenými ve smlouvě o zastavení budovy. Za 

splnění podmínky předložení výpisu z katastru nemovitostí se považuje rovněž 

ověření výše uvedené skutečnosti bankou prostřednictvím informačního internetového 

serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Po splnění všech podmínek stanovených bankou, byla vyplacena požadovaná částka na účet 

firmy Šroubek a.s. dle kupní smlouvy. 

 

3.5 Investiční úvěr 

Společnost Zámek s.r.o. již získala komerční hypotéku na koupi nemovitosti pro novou 

kovoobráběcí dílnu. Po třech měsících fungování v nových prostorech se jednatel společnosti 

rozhodl investovat do nového stroje. Podnik zatím disponuje strojním vybavením: Frézka 

CNC HAAS FV2, Soustruh CNC COUCHESTER 2000, Frezky FNK 25A, Frezky 675P 

nástrojářské, Soustruh SVR 18, Bruska naplocho BPH200, Bruska nakulato 2 UD, Bruska 

nástrojů BN 102, Svařovací pracoviště TIG, WIG, Ruční nástrojářské pracoviště, Strojní pila 

R 220. 

Jednatel společnosti Zámek s.r.o. pan Klika si domluvil schůzku se svým firemním poradcem 

z ČS a.s. a informoval jej o záměru firmy investovat do nákupu stroje. Firemní poradce mu 

nabídl úvěrový produkt vhodný pro investici tohoto typu. Na základě doložených dokumentů 

firemní poradce s panem Klikou sepsali návrh smlouvy k investičnímu úvěru.   

3.5.1 Předmět investičního úvěru  
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Společnost Zámek s.r.o. má zájem dále koupit obráběcí centrum Haas, model VF-2. Nákupem 

obráběcího centra tak rozšíří své vybavení a mnohonásobně zlepší a zrychlí výrobní proces. 

Dodavatelem stroje je firma ABC ze Švýcarska. Jednatel společnosti Zámek s.r.o. pan Jan 

Klika již podepsal závaznou objednávku a kupní smlouvu. Celková kupní cena činí 53 100 

EUR bez DPH (cca 1 380 600CZK). Kupní cena bude hrazena v EURECH.  

Firma již z vlastních zdrojů uhradil zálohu 10 620 EUR (278 415 CZK) – úhrada byla 

provedena z firemního účtu číslo 8668546044/ 0800 dne 17. 5. 2014 a 18. 5. 2014. 

Další částka bude požadována dle smlouvy ve výši 60% kupní ceny. Tato částka bude 

uhrazena z úvěru. Zbývající cena ve výši 20% bude uhrazena z vlastních zdrojů a z úvěru. 

Společnosti Zámek s.r.o. bude zaslána zálohová faktura k proplacení a konečná faktura bude 

dodána až jako poslední. Čerpat částku úvěru je možné na základě zálohové faktury. Úvěr je 

poskytován v CZK, ale čerpání proběhne v Eurech. Z důvodu čerpání v Eurech bude druhá 

částka proplacena zcela z úvěru. Společnost Zámek s.r.o. má stabilně na svém podnikatelském 

účtu vysoký objem finančních prostředků – aktuální průměrné zůstatky jsou přes 1 mil. Kč. 

 

3.5.2 Zajištění a ocenění úvěru 

Jednatel společnosti Zámek s.r.o. se domluvil s Českomoravskou záruční a rozvojovou 

bankou, a.s., která jeho společnosti přislíbila na základě předloženého projektu a finančnímu 

plánu bankovní záruku na splacení 70 % jistiny úvěru. 

Úvěr bude zajištěn ze strany společnosti Zámek s.r.o. vůči bance blankosměnkou bez avalu a 

zástavním právem banky k pohledávkám z vkladů na účtu vedeném pro Zámek s.r.o. účet č. 

8668546044/0800. Bankovní záruka za splacení 70 % jistiny úvěru je vydaná 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, 

PSČ: 110 00, IČ: 44848943, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 1329. 

 

 

2.5.3 Posouzení výhod a nevýhod pro banku při poskytnutí úvěru 
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Velké riziko je pro banku kupní cena určena v Eurech, to znamená pro banku, že cena bude 

pohyblivá v závislosti dle aktuálního kurzu. Pozitivem pro banku je, že společnost Zámek 

s.r.o. je pro ČS a.s. bonitní a dlouholetý klient, který má jasné podnikatelské záměry, stabilní 

výsledky hospodaření a vysoké zůstatky na firemním účtu. Další pozitivum je bankovní 

záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

Z poskytnutého úvěru bude částečně hrazena kupní cena obráběcího centra. Společnost 

Zámek s.r.o. v oboru hospodaří již řadu let. Jedná se o jejich první investiční úvěr. Firma 

Zámek s.r.o. má sice již u ČS a.s. hypoteční úvěr, ale ten je řádně a včas splácen. Hospodaření 

společnosti Zámek s.r.o. hodnotí banka jako bezproblémové, stabilní, s pozitivním vývojem.  

Struktura financování v tis. Kč 

Položka Cizí zdroje - úvěry 

ČS 

Cizí zdroje  

- mimo úvěry ČS 

Vlastní zdroje Celkem 

Nákup obráběcího 

centra 

1 000  350 1 350 

Podíl % 74  26 100 

 

 

3.5.4 Ostatní podmínky a ujednání banky  

Požadovaná úvěrová částka činí 1 000 000,- Kč, účelem úvěru je financování vertikální 

obráběcí centrum Haas model VF-2. Ode dne uzavření smlouvy o úvěru začíná čerpání 

úvěrové částky a čerpání musí být dokončeno nejpozději do 31. 12. 2014. Způsob čerpání 

úvěru bude na bankovní účet třetích osob. 

Úroková sazba je stanovena na 4,18 % p. a. Pravidelné úrokové období končí vždy posledním 

dnem každého kalendářního měsíce. 

Poplatek za zpracování úvěru činí 5 000,- Kč a je splatný po uzavření smlouvy o úvěru. 

Závazková odměna v období čerpání je 0,5 % p.a. z vyčerpané částky úvěru. 
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Splátky 

Charakter splátek Datum první splátky  Datum poslední splátky  Výše splátek Frekvence splátek 

neanuitní  30. 6. 2014 31. 5. 2019 16 700,- Kč měsíční k poslednímu dni 

Předčasné splácení Kdykoli 

Poplatek za předčasnou splátku poplatek se nehradí 

 

Smluvní pokuta 

smlouva o úvěru zajišťovací smlouvy 

5 000,- Kč 5 000,- Kč 

 

Podmínky banky pro realizaci čerpání částky úvěru jsou, aby společnost Zámek s.r.o.:  

(a) uhradit v plné výši poplatek za zpracování úvěru; 

(b) k prokázání vzniku zajištění, resp. k prokázání realizace právních úkonů směřujících ke 

vzniku zajištění v souladu se smlouvou o úvěru, musí být bance předloženy následující 

dokumenty v rozsahu, s obsahem a ve formě akceptovanými bankou: 

1) smlouva o zastavení pohledávek z vkladů na účtu ve prospěch banky; 

2) řádně vystavená blankosměnka a smlouva o podmínkách zajištění závazků směnkou a 

o právu banky vyplnit blankosměnku; 

3) smlouva o poskytnutí bankovní záruky a příslušná záruční listina; 

(c) předložit bance písemné potvrzení o tom, že společnost Zámek s.r.o. není v prodlení s 

úhradou svých závazků vůči správci daně, orgánu správy sociálního zabezpečení a 

zdravotním pojišťovnám. 

Společnost Zámek s.r.o. se zavazuje při poskytnutí investičního úvěru předložit bance 

dokumenty v uvedených lhůtách, v rozsahu, s obsahem a ve formě akceptovanými bankou, tj. 

do deseti obchodních dnů po uplynutí zákonem stanoveného termínu předloží přiznání k dani 

z příjmů příslušnému finančnímu úřadu a přiznání k dani z příjmů společnosti včetně příloh za 

příslušné období s potvrzením jeho přijetí příslušným finančním úřadem doloží bance. 
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Společnost Zámek s.r.o. splnila všechny podmínky banky a bylo dle smlouvy provedeno 

čerpání úvěru. 
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Závěr 

Cílem mojí práce bylo zjistit, jaké možnosti poskytuje Česká spořitelna a.s. firmám 

podnikající formou s. r. o. Těchto firem na trhu přibývá, finanční instituce se snaží získat 

firmy jako své nové klienty do banky. I Česká spořitelna a.s. se přizpůsobuje trhu a nabízejí 

nové produkty, případně stávající produkty dělají zajímavějším, například snižováním 

úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Před dvěma lety prošla ČS a.s. transformací a 

přizpůsobila model obsluhy i nabídky produktů a služeb podnikajícím subjektům. Nabízí 

firmám několik úvěrových produktů jako například komerční hypotéka a investiční úvěr, 

kterými jsem se zabývala v předchozích kapitolách.  

Pro banku jsou důležité údaje o firmě, například jaká je likvidita a rentabilita podniku, protože 

potřebuje posoudit, jak je firma schopna hradit splátky úvěru. Podnik musí při žádosti o úvěr 

splnit podmínky banky a doložit účetní výkazy, ze kterých je zřejmé hospodaření podniku. 

Výhodou pro firmu žádající o úvěr je historie transakcí u banky. Pokud s.r.o. již využívá 

firemní účet pro své podnikání, banka má přehled o jejich obratech a je schopna rychleji 

posoudit schopnost firmy splácet bankovní úvěr (například pomocí průměrný měsíční 

zůstatek na účtu). Nevýhodu ale vidím při nově vzniklé společnosti, kdy firma nemá zatím 

finanční historii. Podnik ještě není schopen doložit své příjmy (zatím nemá žádné daňové 

přiznání). V tomto případě je velmi obtížné (spíš až nereálné) získat úvěr vyšší než 20 000Kč. 

Ale pokud s. r. o. zakládá podnikatel (fyzická osoba podnikající na své rodné číslo, nebo 

podnikající svobodné povolání – například lékaři) a pouze přechází jen na jinou formu 

podnikání, pak umožňuje ČS a.s. na základě prohlášení o převodu dosavadního podnikání na 

nový subjekt s.r.o., doložit údaje o hospodaření firmy, která předcházela nově vzniklé s. r. o.  

Banka preferuje poskytování zajištěných úvěrů, ať zajištěné směnkou, zástavou 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, nebo ručení hmotným majetkem. Při posuzování 

úvěru je také rozhodující, jakou částkou podnik disponuje a jakou část z kupní ceny je 

schopen pokrýt z vlastních zdrojů. Bankou přijatelná část pro pokrytí z vlastních zdrojů je 

obvykle 20 – 40% z kupní ceny.  
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Obr. 1 – Segmentové zastoupení v pobočkové síti 
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Příloha č. 2 – Rozvaha: aktiva a pasiva 

 

 

  

Rozvaha – aktiva 

                     

Jan Klika, Zámek s.r.o.   31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

  
   

JÚ - daňové JÚ - daňové JÚ - daňové 

  
  

 

12měsíců 12měsíců 12měsíců 

        T CZK % T CZK % T CZK % 

  Stálá aktiva (nerozlišená) 1 393 40,8 1 332 42,9 1 522 44,9 

Stálá aktiva 

celkem 
    = 1 393 40,8 1 332 42,9 1 522 44,9 

  Materiál     391 11,5 283 9,1 209 6,2 

  Pohledávky z obchodního styku   1) 1 283 37,6 1 136 36,6 1 297 38,3 

  Finanční majetek     347 10,2 352 11,3 360 10,6 

Oběžná aktiva     = 2 021 59,2 1 771 57,1 1 865 55,1 

Negativní 

vlastní kapitál 
                  

Aktiva celkem     = 3 413 100,0 3 103 100,0 3 387 100,0 

Mimobilanční pohledávky 

  Navýšení stálých aktiv     0   108 3,5 386 11,4 

  Vyřazení / snížení stálých aktiv     0   0   0   

  

Kapitálové investice do stálých aktiv 

(mimo finanční majetek)     0   108 3,5 386 11,4 

  

Dlouhodobá 

oběžná aktiva: 

  

  

  0   0   0   
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Rozvaha – pasiva 

                    

Jan Klika, Zámek s.r.o.   31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

  
  

  JÚ - daňové JÚ - daňové JÚ - daňové 

  
  

  12měsíců 12měsíců 12měsíců 

        T CZK % T CZK % T CZK % 

  Vlastní kapitál na začátku roku     2 174 63,7 2 969 95,7 2 680 79,1 

  Účet individ. podnikatele (vklad)                 

  Účet individ. podnikatele (výběr)         -1 435 -46,2 -995 -29,4 

  Čistý zisk     795 23,3 1 146 36,9 1 065 31,4 

Vlastní kapitál podle 

výkazu 
    = 2 969 87,0 2 680 86,4 2 750 81,2 

Vlastní kapitál     = 2 969 87,0 2 680 86,4 2 750 81,2 

  Závazky z obchodního styku   1) 444 13,0 423 13,6 637 18,8 

Cizí zdroje     = 444 13,0 423 13,6 637 18,8 

Pasiva celkem     = 3 413 100,0 3 103 100,0 3 387 100,0 

 

 

Příloha č. 3 - Hospodářský vývoj vlastního kapitálu 

         
   

 

            

 
  

       Hospodářský vývoj vlastního kapitálu               

Vlastní kapitál na začátku roku       0   2 969 95,7 2 680 79,1 

Změny (non cash)                   

Navýšení(+)/snížení(-) základního 

kapitálu   

  

              

Ostatní vklady/výběry vlastníků           -1 435 -46,2 -995 -29,4 

Dividendy                   

Zvýšení/sníž. záv. ke společníkům                   

Platby od/ke společníkům                   

Daň z příjmu (včetně soukromé)                   

VH před zdaněním       0   1 146 36,9 1 065 31,4 

Vlastní kapitál na konci roku     = 0   2 680 86,4 2 750 81,2 

           

 


