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1 Úvod 

 Společnosti podnikající v současnosti na trhu statků a služeb musí být otevřené obnově 

výrobního zařízení, aby dokázaly uspět ve vysoké konkurenci. Úkolem managementu 

společnosti je v takovémto případě najít nejlepší způsob financování případné investice. 

Základní otázkou pro vedení společnosti se tedy stává, z jakých zdrojů podnikové potřeby 

financovat. Musí si zvolit mezi krytím z vlastních prostředků nebo se obrátit na cizí subjekt, 

který bude ochoten rozšíření podnikových aktiv, za určitou provizi, financovat. Pro 

financování investice je vhodné čerpání prostřednictvím vlastních zdrojů podniku, pakliže 

podnik těmito volnými prostředky disponuje. V opačném případě si musí zvolit jinou formu 

financování, která sice podnik finančně zatíží, ale poskytne potřebné peněžní prostředky 

k investování. Chybou společnosti by bylo, kdyby při nenalezení vlastního kapitálu otálela 

s pořízením, a vyčkávala radši na dobu, kdy si na pořízení nového zařízení sama našetří. 

 Bude-li tedy vedení společnosti financovat rozšíření svých podnikových potřeb 

z externích zdrojů nebo interních zdrojů musí se rozhodnout, který způsob financování je ten 

nejvhodnější.  

 Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti financování dlouhodobého majetku a 

vybrat vhodnou formu financování pro konkrétní subjekt. Pro stanovení nejvhodnější formy 

financování bude použita metoda současné hodnoty výdajů a daňových úspor. 

 Bakalářská práce je rozdělena, mimo úvodu a závěru, do 3 hlavních částí. V první části 

jsou popsány základní pravidla, kterými by se společnost měla při investování řídit, jednotlivé 

formy investování z interních a externích zdrojů a samotný popis metody potřebné ke 

stanovení a vyhodnocení nejvhodnější varianty financování. V druhé části je popsána 

charakteristika společnosti a předmět pořízení, pro který je realizován výběr nejvhodnější 

varianty financování. Samotné výpočty a vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu financování 

jsou zachyceny v třetí části práce. 
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2 Zdroje financování dlouhodobého majetku 

 V dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě je pro management podniku velmi těžké 

odolat tlakům ze strany konkurence podniku a udržet si tak konkurenceschopnost na trhu.     

K zajištění konkurenceschopnosti musí podnik investovat do rozvoje a obnovy vlastních 

výrobních zařízení, ať už pod pojmem výrobní zařízení myslíme movité či nemovité statky. 

Tyto výrobní statky bývají pro podnik nákladnou investicí a jsou spotřebovávány v podniku 

postupně a po delší dobu. Vedení společnosti tak musí učinit rozhodnutí, z jakých zdrojů bude 

tyto nákladné, avšak pro podnik významné investice financovat. Obnovu tohoto 

dlouhodobého výrobního kapitálu je možné zajistit dlouhodobým financováním. Vliv 

rozhodnutí k financování obnovy dlouhodobého kapitálu však může výrazně ovlivnit 

hospodaření podniku i jeho tržní hodnotu. Cizí kapitál je levnější než vlastní, v případě, že 

výnosy podniku jsou vyšší než náklady z vypůjčeného kapitálu. U financování cizím 

kapitálem však dochází k zadlužování podniku, s čímž je spojena možnost platebních potíží 

společnosti. Proto je nutné věnovat pozornost optimalizaci finanční (kapitálové) struktury. 

 Za optimální finanční strukturu se považuje takové rozložení kapitálu, které je spojeno 

s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení a které je zároveň v souladu 

s předpokládaným vývojem tržeb a zisku a v souladu s majetkovou strukturou podniku. 

Neoptimalizuje-li společnost svou kapitálovou strukturu, mohlo by dojít k tzv. 

podkapitalizování, nebo překapitalizování společnosti. 

 K podkapitalizování společnosti dochází, jestliže je dlouhodobý majetek financován 

krátkodobými zdroji financování. Tento způsob financování je však velice neefektivní. 

 K překapitalizování společnosti dochází při financování krátkodobého oběžného 

majetku dlouhodobým kapitálem podniku. Tento způsob financování je taktéž neefektivní a to 

z důvodu, že náklady dlouhodobého kapitálu, vlastního nebo cizího, jsou vyšší než náklady 

kapitálu krátkodobého.  

  Finanční zdroje lze dělit podle různých kritérií, např. podle původu kapitálu, 

vlastnictví nebo splatnosti kapitálu. 

 Podle původu kapitálu jsou finanční zdroje členěny podle toho, zda-li vznikají vůči 

podniku interně nebo externě. „Za interní zdroje dlouhodobého financování se považují 

finanční zdroje, které vznikají na základě vnitřní činnosti podniku“, viz VALACH (2006).  

Řadíme mezi ně např. odpisy, nerozdělený (zadržený) zisk minulých let, rezervní fond nebo 
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dlouhodobé rezervy. Externí zdroje, jsou zdroje financování podniku, které vznikají mimo 

podnik. Řadíme mezi ně např. emise akcií, obligací, dlouhodobé úvěry různých finančních 

institucí, dlouhodobé dodavatelské úvěry, v dnešní době velmi oblíbený leasing nebo 

projektové financování. Tzn. všechny zdroje, které vznikají mimo podnik. 

 Podle vlastnictví se finanční zdroje člení na vlastní nebo zdroje cizí. Mezi vlastní 

zdroje financování patří především vklady vlastníků nebo společníků a dotace. „Mezi cizí 

zdroje lze zařadit investiční dlouhodobý úvěr, obligace, krátkodobý provozní úvěr, 

dlouhodobé rezervy, leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků)“, viz 

DLUHOŠOVÁ (2006).  

 Další rozdělení zdrojů financování je dle délky splatnosti. Členíme je na krátkodobé, 

které mají dobu splatnosti do 1 roku, střednědobé, které jsou splatné od 1 do 5 let a 

dlouhodobé, u kterých přesahuje doba splatnosti 5 let.  

 Dále lze zdroje financování rozdělit podle toho, jaké subjekty je poskytují, zda se 

jedná o bankovní nebo nebankovní instituce. Mezi bankovní instituce řadíme všechny 

společnosti, které se řídí zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách. V tomto zákoně je banka 

charakterizována jako právnická osoba se sídlem v České Republice, je akciovou společností 

a má povolení přijímat vklady klientů, poskytovat úvěry a má povolení používat označení 

banka. Toto povolení, respektive licenci, uděluje ČNB. Nebankovní instituce jsou ty, které na 

trhu vystupují po zápisu do obchodního rejstříku, nemají však licenci od ČNB užívat označení 

banka a tudíž ani nesmí přijímat vklady klientů. Většinou tyto instituce poskytují podobné 

služby jako instituce bankovní, jako je poskytování úvěrů, půjček, hypoték, finančního 

poradenství nebo zprostředkování nákupu cenných papírů.  

2.1 Klasifikace investičních projektů 

„Investice jsou statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k produkci 

dalších statků v budoucnu. Z hlediska finančního jsou podnikové investice charakterizovány 

jako jednorázově vynaložené výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy 

v časovém horizontu delším než je jeden rok“, viz DLUHOŠOVÁ (2006). Z hlediska účetního 

členíme investice na investice do dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního 

majetku. 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je statek, který je opotřebováván v podniku 

déle než 1 rok a jeho minimální pořizovací cena, která je stanovena zákonem, je 40 000 Kč.  
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Nedosahuje-li této pořizovací ceny, pak se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek. Mezi 

dlouhodobý hmotný majetek řadíme bez ohledu na výši pořizovací ceny samostatné movité 

věci, pozemky, stavby, samostatné pěstitelské celky, celky trvalých porostů, tažná zvířata, 

předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý hmotný majetek (sbírky, umělecká díla, movité 

kulturní památky a ostatní předměty kulturní hodnoty). 

 Dlouhodobý nehmotný majetek je opotřebováván déle než 1 rok a jeho minimální 

pořizovací cena, stanovena zákonem, je 60 000 Kč. Nedosáhne li této ceny, řadí se stejně jako 

u majetku dlouhodobého hmotného mezi drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Do 

dlouhodobého nehmotného majetku jsou řazeny nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva (autorská práva, průmyslové vzory, patenty, licence), zřizovací 

výdaje, goodwill a jiný nehmotný majetek. 

 Dlouhodobý finanční majetek je držen v podniku déle než 1 rok. Patří mezi něj 

cenné papíry a podíly držené do splatnosti, které jsou déle než 1 rok vázané v majetku 

podniku, poskytnuté půjčky a úvěry držené do splatnosti, které jsou vzájemně poskytovány 

mezi propojenými skupinami podniků, nebo jiný dlouhodobý finanční majetek, který podnik 

pořídil za účelem obchodování s ním (umělecká díla, předměty z drahých kovů, apod.). 

 Z pohledu vztahu k rozvoji podniku jsou investice dále členěny na rozvojové, které 

rozšiřují výrobní, nebo prodejní schopnost podniku, obnovovací, které jsou užívány k 

výměně zastaralého vybavení podniku a regulatorní, které musí být realizovány z důvodu 

zachování další funkčnosti podniku. „Tyto projekty jsou obvykle zaměřeny na ochranu a 

zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce apod.“, viz DLUHOŠOVÁ (2006).  

 Investice lze také členit z pohledu vzájemných vlivů projektů a to na investice 

substituční, které ať už z důvodu technologických, anebo z důvodu zaměnitelnosti investic se 

vzájemně vylučují, nezávislé, které jsou investicemi, jež neovlivňují přijetí jiné investice, 

komplementární, které slouží jako vzájemně se doplňující investice, přijetí jednoho je nutné 

pro realizaci druhého projektu. 

 Dále lze investice členit podle charakteru činnosti pro podnik a to na investice 

zaměřené na rozšíření stávajících kapacit a z toho plynoucích tržeb a zisku, investice 

zaměřené na úsporu nákladů podniku, nebo na investice snižující riziko podniku formou 

diverzifikace výroby. 
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 Z pohledu typu peněžních toků členíme investice s konvenčním peněžním tokem, jež 

se vyznačují zvýšenými výdaji v začátcích kapitálové investice s následnou převahou 

peněžních příjmů z investice a investice s nekonvenčním peněžním tokem, u kterých ke 

změnám mezi kladnými a zápornými peněžními toky dochází vícekrát v průběhu životnosti 

investice. 

2.2 Dlouhodobé zdroje financování 

 Cílem rozhodování managementu podniku o financování investičního projektu je 

základní rozhodnutí z jakých zdrojů tento projekt financovat. Jak je uvedeno výše, můžeme 

volit mezi financováním z interních a externích zdrojů.   

2.2.1 Interní zdroje financování 

 Interní financování je chápáno jako financování potřeb podniku prostřednictvím 

finančních zdrojů, které vznikají uvnitř podniku, respektive vnikly jeho vlastní činností. Právě 

interní zdroje financování jsou rozhodujícím zdrojem financování investic ve většině zemí. 

Mezi interní zdroje financování patří odpisy, nerozdělený (zadržený) zisk z minulých let        

a ostatní interní zdroje, mezi něž patří také rezervní fondy. 

2.2.1.1 Financování prostřednictvím odpisů 

 „Postupné, systematické rozvrhování pořizovací ceny investičního majetku do nákladů 

na činnost podniku po dobu jeho životnosti se uskutečňuje pomocí odpisů. Odpisy můžeme 

definovat jako část ceny investičního hmotného a nehmotného majetku, která se v průběhu 

jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje do provozních nákladů podniku, 

vynaložených za určité období. Jsou zachycovány ve výsledovce podniku“, viz VALACH 

(2006).  

 Částky odpisů získává firma inkasem tržeb v cenách vyráběné produkce. Principem 

odpisování je postupné přenášení hodnoty majetku do nákladů během doby používání 

(životnosti) tohoto majetku. Mezi faktory, které přímo i nepřímo ovlivňují výši odpisů, náleží 

výše a struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cena majetku ze které se 

odpisuje, ať už je myšlena pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, nebo hodnota 

pořízení vlastními náklady, samotná doba odpisování a způsob (metoda) odpisování majetku.  

 Odpisování majetku podniku nutně neznamená snižování jeho tržní ceny, která se 

vyvíjí (roste/klesá) nezávisle na výši odpisů.  
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 „Odpisy je třeba odlišovat od pojmu oprávky k investičnímu majetku. Ty vyjadřují 

kumulovaný souhrn provedených odpisů investičního majetku k určitému okamžiku“,         

viz VALACH (2006). Jsou zachyceny v rozvaze podniku. Přibližný stupeň opotřebení 

investičního majetku lze vyjádřit porovnáním oprávek s pořizovací cenou za předpokladu, že 

zjištěné odpisy vyjadřují reálně fyzické i morální opotřebení majetku. 

 Kromě toho, že odpisy v penězích vyjadřují opotřebení hmotného a nehmotného 

investičního majetku, mají pro podnik i jiný význam. Nepřímo vstupují do obnovy 

investičního majetku a tím vystupují jako nezávislý finanční zdroj, který je možné použít 

k jakémukoliv účelu. Představují sice provozní náklad, ale v žádném případě nejsou výdajem. 

Výdaj byl jednorázový při pořízení nebo obnově investičního majetku. Odpisy jako součást 

provozních nákladů ovlivňují výši vykazovaného hospodářského výsledku, a tím i základ 

daně. 

 V současné době se odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku řídí 

zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem o daních č. 586/1992 ve znění pozdějších 

předpisů. Těmito zákony jsou stanoveny dvě metody odpisování a to pomocí účetních, nebo 

daňových odpisů. 

 Účetní odpisy poskytují skutečný přehled o reálném opotřebení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Způsob odpisování stanoví management podniku sám, 

tudíž se odpisuje na základě odpisového plánu. Metoda výpočtu je závislá na vedení firmy. 

Pokud se účetní odpisy liší od daňových, lze na konci roku dopočítat rozdíl, nebo je může 

vedení podniku nechat srovnat s odpisy daňovými. Každý podnik si volí svou vlastní 

odpisovou politiku, která se odráží v kalkulacích, rozpočtech a nákladech podniku. Například 

při nákupu dlouhodobého majetku si může podnik zvolit počítání odpisů podle času, to 

znamená zahrnutí pouze počtu měsíců do konce roku od data pořízení dlouhodobého majetku, 

nebo si může podnik do nákladů zahrnout odpis za celý rok, i když byl dlouhodobý majetek 

pořízen ke konci roku. Pro účely rozhodování managementu podniku o metodě odpisování 

členíme metody odpisování na lineární, degresivní, progresivní. 

Lineární metoda odpisování - výše odpisů se po celou dobu odpisování nemění. 

Podnik odpisuje stejným odpisovým procentem po celou dobu odpisování dlouhodobého 

investičního majetku. 
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Degresivní metoda odpisování - částka vstupující do provozních nákladů podniku 

v době životnosti dlouhodobého majetku klesá. 

Progresivní metoda odpisování - částka vstupující do provozních nákladů podniku se 

zvyšuje. 

Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů a jsou vedeny podnikem hlavně pro 

potřeby výpočtu daně z příjmů, respektive daňového přiznání. V prvním roce odpisování 

podnik zatřídí hmotný majetek do příslušné odpisové skupiny podle typu majetku. Doba 

odpisování pro jednotlivé skupiny hmotného majetku je uvedena v Tab. č. 2.1  

Tab. č. 2.1 Odpisové skupiny a doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování Příklad 

1. 3 roky 
Zemědělské stroje, kancelářské stroje, počítače, 

jízdní kola 

1a 4 roky 
Motorová vozidla (kromě motocyklů), a vozidla 

kategorie N1 

2. 5 let 
Většina pracovních strojů, nákladní automobily, 

některá letadla 

3. 10 let 
Ocelové konstrukce, lodě, lokomotivy a některý 

kolejový vozový park 

4. 20 let 
Věže, stožáry, komíny, některé budovy ze dřeva 

a plastů 

5. 30 let 
Dálnice, silnice, tunely, nádrže, byty a nebytové 

prostory 

6. 50 let 
Budovy hotelů, obchodních domů, muzea, 

knihovny, školy 

Zdroj: §30 zákona o daních z příjmů 

V zákoně o daních z příjmů jsou stanoveny dvě závazné metody výpočtů odpisů a to 

pomocí rovnoměrného odpisování, nebo odpisování zrychleného. Přičemž v průběhu 

odpisování nelze metodu libovolně měnit, je stanovena na začátku účetního období podniku. 

Podmínky pro výpočet pomocí zrychlené a rovnoměrné metody odpisování jsou uvedeny 

v Tab. č. 2.2 a Tab. č. 2.3.  
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Tab. č. 2.2 Roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku 

Odpisová skupina 

Roční odpisová sazba (v %) 

V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1. 20,00 40,00 33,30 

1a. 14,20 28,60 25,00 

2. 11,00 22,25 20,00 

3. 5,50 10,50 10,00 

4. 2,15 5,15 5,00 

5. 1,40 3,40 3,40 

6. 1,02 2,02 2,00 

Zdroj: §31 zákon o daních z příjmu 

Pro výpočet rovnoměrných odpisů u nově pořízeného dlouhodobého majetku je použit 

vzorec č. 2.1 pro výpočet odpisů v prvním roce odpisování a vzorec č. 2.2 v dalších letech 

odpisování. 

Rovnoměrný odpis v prvním roce = VC · 
𝑆₁

100
,      (2.1) 

kde VC je vstupní cena investičního majetku a 𝑆₁ je sazba pro první rok odpisování. 

Rovnoměrný odpis v dalších letech = VC · 
𝑆₂

100
,      (2.2) 

kde 𝑆₂ je sazba na další roky odpisování. 

Tab. č. 2.3 Roční odpisové koeficienty při zrychleném odpisování hmotného majetku 

Odpisová skupina 

Roční odpisový koeficient 

V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1. 3 4 3 

1a. 4 5 4 

2. 5 6 5 

3. 10 11 10 

4. 20 21 20 

5. 30 31 30 

6. 50 51 50 

Zdroj: §31 zákona o daních z příjmů 

Pro kalkulaci zrychleného způsobu odpisování hmotného majetku je použit vzorec     

č. 2.3 pro vyjádření zrychlených odpisů pro první rok odpisování a vzorec č. 2.4 pro vyjádření 

výše ročního odpisu v dalších letech odpisování. 
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Zrychlený odpis v prvním roce odpisování = 
𝑉𝐶

𝐾₁
,      (2.3) 

kde 𝐾₁ je koeficient zrychleného odepisování pro 1. rok. 

Zrychlený odpis v dalších letech odpisování = 
2 · 𝑍𝐶

𝐾₂ − 𝑛
,     (2.4) 

kde ZC je zůstatková cena počátkem roku, 𝐾₂ je koeficient zrychleného odpisování pro další 

léta odpisování a n je počet let, po které již bylo odpisováno. 

Jak je uvedeno v zákoně o daních z příjmů je podnik povinen v prvním roce 

odpisování zahrnout dlouhodobý majetek do odpisových skupin, které jsou uvedeny v příloze 

č. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

U technického zhodnocení během doby životnosti dlouhodobého majetku se odpisy 

mohou počítat ze zvýšené ceny za podmínky, že technické zhodnocení dlouhodobého majetku 

v jednom kalendářním roku přesáhne částku 40 000 Kč. 

2.2.1.2 Financování prostřednictvím nerozděleného zisku 

 Nerozdělený zisk je kvantitativně druhý nejvýznamnější zdroj interního financování. 

Někdy se pro jeho označení používá termín „zadržený zisk“. Obecně můžeme nerozdělený 

zisk charakterizovat jako tu část zisku po zdanění, která nebyla použita na výplatu dividend, 

nebo tvorbu fondů ze zisku. V bilanci vystupuje nerozdělený zisk jako jedna ze součástí 

vlastního kapitálu a jeho podíl na celkovém kapitálu nebývá zpravidla vysoký. Nerozdělený 

zisk je známkou efektivnosti a úspěšnosti podnikání, je určitou zárukou pro investory o 

„zdraví“ podniku.  

 Před tvorbou nerozděleného zisku se upřednostňují požadavky vlastníků (akcionářů) 

podniku na podíl ze zisku (dividendy) a s tím spojené zajištění stability počtu vlastníků 

podniku. Nevznikají tak náklady z emise akcií a snižuje se riziko spojené se zadlužením 

podniku. Management podniku se může přiklonit k více rizikovému financování investic. 

 Hlavní nevýhodou nerozděleného zisku jako zdroje interního financování podniku je 

přílišný tlak ze strany vlastníků podniku k rozdělení této finanční zásoby mezi vlastníky 

prostřednictvím dividend, nebo přerozdělení do ostatních fondů. 
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2.2.1.3 Ostatní interní zdroje financování 

 Mezi ostatní interní zdroje financování se řadí především fondy tvořené ze zisku a 

rezervy podniku. Tyto interní zdroje jsou méně obvyklé k financování dlouhodobého majetku. 

Jsou součástí vlastního kapitálu a podnik je většinou tvoří jako určitou ochranu proti možným 

budoucím rizikům.  

 Podniky většinou vytváří rezervní fond, který je tvořen dle zákona (Obchodní 

zákoník). Povinně jej musí tvořit společnost s ručením omezeným a akciová společnost, u 

kterých slouží ke krytí ztrát z podnikání. 

 Statutární a ostatní fondy, které jsou tvořeny ze statutu podniku neboli jeho stanov. 

Většinou jsou stanoveny valnou hromadou a jsou tvořeny k určitému účelu. Tímto účelem 

může být např. vytvoření penzijního fondu k podpoře penzijního spoření zaměstnanců, nebo 

k tvorbě sociálního fondu. 

 Rezervy se od fondů tvořených ze zisku liší především způsobem své tvorby, protože 

jsou zahrnovány do nákladů podniku a užší účelovostí. V rozvaze jsou zachyceny na straně 

cizího kapitálu a tvoří se v absolutní částce, nebo jsou tvořeny % z určeného základu. Dále je 

můžeme členit na zákonné rezervy, které jsou daňově uznatelným nákladem dle zákona o 

rezervách (např. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezervy na nedobytné 

pohledávky), a ostatní rezervy, které jsou již daňově neuznatelné a podnik o jejich tvorbě a 

užití rozhoduje sám (např. rezervy na rizika a ztráty, restrukturalizaci, apod.). 

2.2.2 Externí zdroje financování 

 „Externí zdroje financování investic představují objemově zpravidla menší část 

finančních zdrojů, použitých na financování investičního majetku, co do své rozmanitosti jsou 

naopak mnohem pestřejší. Jejich různorodost souvisí s rozvojem a inovacemi na kapitálových 

trzích.“, viz VALACH (2006).  

 Externí zdroje umožňují lépe reagovat na změny podnikového majetku v souvislosti se 

změnou situace na trhu a umožňují rychlejší a rozsáhlejší tvorbu podnikového kapitálu při 

zakládání podniku. Použitím externích zdrojů pro účely financování podnikových potřeb, se 

ale zvyšuje počet akcionářů, věřitelů, kteří přímo ovlivňují rozhodování managementu 

podniku, což zvyšuje nároky na udržení likvidity podniku. Využití kapitálu z externích zdrojů 

má vliv na rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu a čistý zisk. 
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 Mezi formy financování z externích zdrojů řadíme akcie, dluhopisy neboli obligace, 

bankovní i nebankovní úvěry, dlouhodobé dodavatelské úvěry, leasing a ostatní zdroje 

financování z externích zdrojů jako je forfaiting a projektové financování. 

2.2.2.1 Financování investičního majetku emisí akcií 

  Akcii lze definovat jako majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva majitele 

podílet se na řízení společnosti, právo na dividendu, na likvidační zůstatek při zániku 

společnosti. Vlastník akcie se ale nemůže bezprostředně podílet na řízení společnosti, jednat 

jménem společnosti a požadovat vrácení podílu. Akcie dále členíme na akcie kmenové a 

prioritní. 

 Kmenové akcie jsou nejpoužívanější formou akcií v ČR, jsou s nimi spojena klasická 

práva plynoucí z držení akcií jako právo hlasovat na valné hromadě, nebo nárok na dividendu. 

Jako hlavní výhody pro emitenta kmenových akcií, čili společnost emitující (vydávající) 

kmenové akcie, lze uvést, že nemají stanovené pevné datum splatnosti, neexistují pevně 

stanovené závazky společnosti na úhradu dividend a jelikož je výnos z prioritních akcií 

obvykle vyšší, jsou i snáze prodejné než prioritní akcie, nebo obligace. Mezi hlavní nevýhody 

řadíme vyšší riziko pro investora, dividendy nelze uznat jako odpočitatelnou položku při 

zdanění zisku, u veřejného upisování jsou emisní náklady relativně vysoké, hlasovací práva se 

rozšiřují na další akcionáře a s kmenovými akciemi je spojeno riziko „nepřátelského převzetí“ 

společnosti. 

 Prioritní akcie je majetkový cenný papír bez hlasovacího práva na valné hromadě 

společnosti a s pevně stanoveným výnosem v podobě každoročních dividend. Majitelé 

prioritních akcií mají přednostní právo na výplatu dividend a podíl na likvidačním zůstatku 

před majiteli akcií kmenových. Hlavní výhodou pro držitele prioritní akcie je stabilita 

dividend při růstu zisku, kdežto mezi výhody pro společnost, která upřednostňuje emisi 

prioritních akcií je růst kapitálu při emisi akcií, aniž by docházelo k růstu vlivu majitelů a 

nároky na emisi těchto akcií jsou nižší než na emisi kmenových akcií. Hlavní nevýhodou pro 

společnost je, že bez ohledu na hospodářský výsledek společnosti musí společnost (emitent) 

hradit pevně stanovené dividendy. V České Republice je emise prioritních akcií velice málo 

využívána. 
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2.2.2.2 Financování prostřednictvím dluhopisů (obligací) 

Dluhopis neboli obligace je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta 

(dlužníka) vůči věřiteli (majiteli). Je to zastupitelný cenný papír, s nímž je spojena povinnost 

emitenta uspokojit právo věřitele na splacení dlužné částky. Listinné kupóny se vydávají 

v kupónovém archu a jsou to cenné papíry na doručitele, které lze vydávat na uplatnění práva 

na výnos z dluhopisu. Druhy dluhopisů lze členit dle emitenta, výnosů z dluhopisů, způsobů 

emise a způsobů ručení emitenta. 

Podle emitenta je možné dělit dluhopisy na ty, které jsou emitovány státem, bankou 

podnikem. Emitent musí zažádat o povolení k emisi dluhopisů ČNB. 

Podle výnosů z dluhopisů se dluhopisy rozlišují na ty s pevným úrokem, pohyblivým 

úrokem nebo ty, kde je prodejní cena pod nominální hodnotou, čímž je investorovi zajištěn 

budoucí výnos z dluhopisu. 

Podle způsobů emise lze dluhopisy členit na veřejné, emitované prostřednictvím bank 

nebo soukromé, kdy emisi obstará jeden subjekt.  

Podle způsobů ručení emitenta jsou dluhopisy zaručené, nebo nezaručené. 

Dluhopisy mohou být upřednostňovány před emisí akcií z několika zásadních důvodů. 

Mezi ně patří například pevně stanovený úrok z držení dluhopisu, úrok z dluhopisů je obvykle 

nižší než dividendy, tyto úroky jsou daňově uznatelným nákladem, zaručují podniku 

nemožnost věřitele podílet se na rozhodování podniku a v neposlední řadě emise dluhopisů 

umožňuje stávajícím vlastníkům udržet kontrolu nad činností podniku. Naopak, jako možné 

nevýhody pro podnik, který se rozhodne financovat kapitálovou investici emisí dluhopisů, je 

nutnost pevné splátky a s tím spojené vysoké riziko změn podmínek ve finančním 

hospodaření podniku, dále pak vysoké emisní náklady a v neposlední řadě zvýšení finančního 

rizika v důsledku zvýšení zadlužení společnosti. 

2.2.2.3 Financování prostřednictvím bankovního úvěru 

 Bankovní úvěry jsou v řadě evropských zemí nejužívanějším podnikovým 

prostředkem, ke krytí potřeb společnosti. Dělíme je na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 

úvěry podle doby jejich splatnosti. Mezi krátkodobé úvěry, které mají dobu splatnosti do 1 

roku, řadíme úvěr eskontní, kontokorentní, lombardní, revolvingový a krátkodobé bankovní 
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půjčky. Mezi střednědobé s dobou splatností od 1 do 5 let a úvěry dlouhodobé, u kterých je 

doba splatnosti nad 5 let, řadíme hypoteční úvěry, termínované půjčky, nebo úvěry emisní. 

 Eskontní úvěr funguje na základě odkupu směnky od společnosti bankou před dobou 

její splatnosti. Odkupem směnky poskytne banka peněžní prostředky společnosti a stává se 

novým věřitelem původního směnečného dlužníka. Směnka zde pro banku plní funkci jištění. 

Poskytovatel směnky, nebo-li ten, jež směnku bance prodá, se stává druhotným dlužníkem 

nebo-li ručitelem.  

 Kontokorentní úvěr je poskytován bankou na běžný účet klienta. Základem je 

kontokorentní účet, jež dovoluje kreditní i debetní zůstatek na účtu. Banka si ve smlouvě 

s klientem stanoví výši úvěrového rámce, který stanoví povolený rozsah debetu, což znamená 

do jaké výše může klient úvěr čerpat. Výše úvěrového rámce se stanoví podle možností banky 

a podle toho se bankou stanoví zkouška úvěrové způsobilosti. U tohoto úvěru je dvojí úročení. 

U kreditního zůstatku na účtu jsou tyto peněžní prostředky zhodnocovány kladným úrokem, 

naopak u debetního zůstatku si banka účtuje úrok za poskytnutí krátkodobé půjčky, kdy je 

tento úrok zpravidla vyšší než úrok u kreditního zůstatku. 

 Lombardní úvěr je zajišťován zástavou hmotného majetku nebo práva, kde zástava je 

poskytnuta žadatelem o úvěr, čili společností, bance. Tento úvěr obvykle zní na pevnou 

částku a lhůtu splatnosti. Poskytnutá zástava nemusí být fyzicky předána, ale musí být 

zajištěna dispozice banky, v případě neplacení úvěru dlužníkem. Formou zajištění je i to, že 

banka neposkytuje úvěr v plné výši zástavy, ale jen do určité výše. 

 Revolvingový úvěr je určitý druh dohody společnosti s bankou, u které banka na 

žádost klienta po dohodnutou dobu vyčerpaný a pak splacený úvěr doplňuje do sjednané výše. 

Za poskytnutí tohoto úvěru však banka požaduje vyšší úrok a poplatek za doplnění sjednané 

výše úvěru. Tento úvěr má zpravidla nižší úroky než úvěr kontokorentní. 

 Krátkodobá bankovní půjčka je poskytována bankou jednorázově, samostatně na 

podnikové potřeby, jakými jsou sezónní zvýšení zásob, pohledávek, úhrady krátkodobých 

závazků, nebo ohrožení výplat zaměstnancům. 

 Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který může podnik obdržet od banky, která však 

zpravidla po splnění všech požadovaných podmínek úvěr společnosti poskytne při poskytnutí 

ručení nemovitým majetkem. Doba splatnosti úvěru je od 5 do 30 let, většinou však od 10 do 

20 let. Tento druh úvěru je refinancován emisí hypotečních zástavních listů, které emituje jen 



 

16 
 

banka, která k tomu má povolení a ručí za ně především svým vlastním kapitálem. Tyto 

emitované hypoteční zástavní listy banka na trhu investuje. Výhodou u hypotečního úvěru je 

možnost poskytnutí státní dotace na část úroků podnikům, které provádějí bytovou výstavbu. 

Velkou nevýhodou je dlouhá doba, oproti ostatním druhům úvěrů, vyřizování hypotečního 

úvěru, v důsledku dokazování vlastnictví k nemovitosti, posouzení technického stavu 

nemovitosti a stanovení její tržní ceny. Pro ocenění nemovitosti většinou bance nestačí 

zjištění ceny nemovitosti provedené veřejnými orgány, ale sama si určuje svůj vlastní způsob 

ocenění nemovitosti. 

 Termínovaná půjčka neboli investiční úvěr je většinou poskytována na rozšiřování 

dlouhodobého hmotného majetku podniku. Může však být poskytnut i na trvalé rozšíření 

oběžného majetku podniku, jako např. zásob, nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného, či 

finančního majetku. Banka podniku navrhne výši a dobu splátek podle finančních možností 

podniku úvěr splácet. 

 Emisní úvěr je poskytnut bankou, výměnou za odkup dlouhodobých dluhopisů, 

jakými jsou obligace, nebo dlužní úpisy, emitované dlužníkem k opatření finančních zdrojů. 

Stejně jako v případě eskontního úvěru se banka stává dlužníkovým věřitelem, a prodejce 

dluhopisu se stává ručitelem. Celková částka emisní půjčky, která je poskytnuta bankou, se 

vypočte z nominálních hodnot všech dílčích úpisů. 

 Mezi značné výhody bankovních úvěrů patří uznatelnost nákladových úroků, kterými 

si společnost snižuje daňový základ. Výhodou je také stanovení doby splatnosti a výše splátek 

podle finanční situace společnosti. Zásadní nevýhodou je při žádosti o úvěr u banky, 

poskytnutí určitého ručení, neboli zástavy, ve formě majetku společnosti.  

2.2.2.4 Financování leasingem 

 „Z právního hlediska představuje klasický leasing třístranný právní vztah mezi 

dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele 

majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci. Vlastníkem majetku je pronajímatel, 

který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu na předmět leasingu“, viz VALACH (2006). 

 Z finančního hlediska představuje leasing alternativní formu financování podnikových 

potřeb cizími zdroji. Od bankovních úvěrů, nebo ostatních forem cizího kapitálu se liší tím, že 

vlastníkem majetku je pronajímatel, čili leasingová společnost. Slouží jako nástroj využívání 

majetku po určitou dobu, aniž by se pronajatý majetek stal vlastnictvím podniku. 
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 Při leasingu se pořízený majetek nestává vlastnictvím podniku, tudíž je předmět 

leasingu odpisován pronajímatelem. Pro nájemce platí, že si může leasingové nájemné 

uplatnit jako náklad pouze za určitých podmínek.  

 Leasingové splátky si může nájemce uplatnit do nákladů, jestliže doba pronájmu je 

delší než 20% stanovené doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny, nejméně však 5 

let (finanční leasing nemovitostí musí trvat nejméně 30 let), kupní cena pronajaté věci po 

skončení pronájmu není vyšší než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném 

odpisování podle zákona o dani z příjmů, a po ukončení pronájmu je věc zahrnuta do 

obchodního majetku nájemce, viz zákon č. 586/92 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Základní a zároveň nejužívanější typy leasingu jsou provozní a finanční leasing. Oba 

se shodují v tom, že pronajímaný majetek je ve vlastnictví pronajímatele. Liší se však 

přechodem vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci leasingu, délkou pronájmu, 

nebo účelem použití pronajatého majetku. 

 Provozní leasing neboli leasing operativní je charakterizován jako krátkodobý 

pronájem, u kterého je doba pronájmu kratší než ekonomická životnost pronajatého majetku a 

minimální délka provozního leasingu není limitována. Nájemné od jednoho nájemce placené 

formou splátek zahrnuje jen určitou část pořizovací ceny. Pronajímatel, čili leasingová 

společnost předpokládá, že náklady na pronajatý majetek, včetně ziskové marže budou 

kompletně kryty splátkami nájemců. U provozního leasingu nájemce nemá žádné právo na 

koupi najatého majetku. Po skončení doby pronájmu, se předpokládá, že majetek bude vrácen 

pronajímateli, za určitých podmínek může být však nájemcem odkoupen. Vedle poskytování 

provozního leasingu pronajímatel zajišťuje i údržbu, opravy a servis pronajatého majetku, 

nebo může poskytnout různé dodatkové služby, jakými jsou např. poskytnutí školení 

k obsluze pronajaté věci. Důležitou charakteristikou je, že leasingová smlouva je 

vypověditelná, což znamená, že pronajímatel nese veškerá rizika, plynoucí z vlastnictví 

majetku. Předmětem provozního leasingu bývají zpravidla auta, stroje, počítače, kopírky, 

budovy, apod. 

Finanční leasing je zpravidla dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel 

převádí na nájemce některá rizika a výnosy spojené s fungováním pronajatého majetku. Tento 

leasing slouží k trvalému pořízení najatého majetku formou splátek a doba leasingu kryje 

dobu ekonomické životnosti pronajímaného majetku. Leasingové splátky pokrývají 
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pořizovací cenu pronajímaného majetku (včetně úroků z úvěru poskytnutého bankou 

leasingové společnosti) a ziskovou marži pronajímatele. Pronajímatel většinou neposkytuje 

žádné dodatečné služby a zároveň servis, údržba, oprava, i pojištění přechází na nájemce, 

který má však právo po skončení leasingové smlouvy na odkup najatého majetku za 

zůstatkovou cenu. 

Typy finančního leasingu jsou subleasing, laverage leasing, přímý finanční leasing a 

nepřímý finanční leasing. 

Subleasing je nájemcem poskytnutý dočasný pronájem najatého majetku 3. osobě    

(2. nájemci) za souhlasu pronajímatele (leasingové společnosti), která jej udělí prvotnímu 

nájemci. Pronájem mezi prvotním pronajímatelem a prvotním nájemcem je na základě 

finančního leasingu. 

Laverage leasing je nejobvyklejší typ finančního leasingu. Jedná se o třístranný vztah 

mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem. Nájemce si vybere požadovaný druh majetku, 

který používá, získává z něj příjmy a splácí leasingové splátky pronajímateli, který nájemcem 

požadovaný majetek koupí do svého vlastnictví. Část tohoto majetku může být kryta 

z vlastních zdrojů a na zbývající část si půjčuje peníze od věřitele, kterým je obvykle banka. 

Přímý finanční leasing je typem leasingu, u kterého si nájemce určí druh majetku, 

který požaduje, u žádosti může určit i dodavatele, podmínky dodávky, nebo cenu zařízení. 

Pronajímatel (leasingová společnost) zpracuje podmínky leasingu, jakými jsou leasingové 

splátky, akontace, apod. Následně pronajímatel koupí nájemcem požadovaný majetek od 

výrobce a na základě leasingové smlouvy tento majetek pronajme nájemci, který začne 

splácet leasingové splátky. Kromě dodavatele existují u přímého finančního leasingu jen 

pronajímatel a nájemce, který obvykle odpovídá za údržbu, pojištění a daně. 

Nepřímý finanční leasing představuje prodej firemního majetku leasingové 

společnosti, která jej následně zpětně pronajme firmě, která majetek prodala. Leasingová 

společnost zaplatí firmě tržní cenu majetku. Nájemce následně platí leasingové společnosti, 

čili pronajímateli splátky, které postupně uhrazují nejen pořizovací náklady, ale i zisk 

leasingové společnosti. Tento druh leasingu je výhodný pro nájemce z toho důvodu, že 

nájemce obdrží peněžní prostředky z prodeje majetku, které může reinvestovat, nebo je 

ponechat v podniku za účelem zvýšení likvidity a zároveň si může prodaný majetek ponechat 

k užívání. 
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 Leasingová cena představuje pořizovací cenu majetku, úrok z úvěru, jedná-li se o 

refinancování leasingové operace úvěrem, a leasingovou marži pronajímatele. Leasingová 

marže a úrok z úvěru jsou označovány jako leasingové navýšení. Leasingová cena se může 

ještě zvyšovat o rekapitalizaci, která nastane při zálohování platby dodavateli za pořízení 

majetku leasingovou společností, nebo snižovat o dekapitalizaci, která vzniká při 

poskytování plateb dopředu nájemcem k účelu úhrady odkupní ceny. Leasingovou cenu 

můžeme také charakterizovat jako souhrn všech splátek a odkupní ceny, které nájemce během 

doby leasingu zaplatí pronajímateli. Vztah mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se 

nazývá leasingový koeficient. 

Výhody leasingového financování jsou podobné úvěrovému financování DHM v tom, 

že leasing umožňuje užívat majetek, aniž by společnost jednorázově vynaložila všechny 

peněžní prostředky na jeho pořízení, jako tomu je u financování z interních zdrojů, což 

zajišťuje technologickou inovaci podniku. Leasingové financování je oproti financování 

z interních zdrojů více flexibilní. Výši a rozložení splátek si může firma využívající leasingu 

k financování svých podnikových potřeb stanovit podle výnosů z výroby, nebo podle 

sezónnosti výroby. Financování leasingem umožňuje nájemci leasingové splátky za určitých 

podmínek zahrnovat do nákladů a tím snižovat základ daně. 

 Hlavní nevýhodou leasingového financování jsou pořizovací náklady. Pořízení 

majetku formou leasingu je obvykle nákladnější, než je tomu u pořízení z interních zdrojů, 

nebo bankovního úvěru. Další nevýhodou finančního leasingu je, že po ukončení leasingu 

přechází na nájemce prakticky odepsaný majetek nebo nebezpečí bankrotu leasingové 

společnosti a s tím spojené odebrání majetku nájemci zpět k pronajímateli, apod. 

2.2.2.5 Ostatní zdroje externího financování 

 Faktoring je smluvně sjednaný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly 

dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Odkup takovýchto 

pohledávek provádí specializovaná faktoringová společnost, nebo obchodní banka, většinou 

bez zpětné vazby na prodejce pohledávek čili dodavatele v případě nezaplacení odběratele 

faktoringové společnosti. Faktoringová společnost nakupuje pohledávky před dobou 

splatnosti za cenu pohledávky sníženou o úrok (diskont) za dobu od nákupu pohledávky do 

její splatnosti, režijní náklady spojené se správou pohledávky a rizikovou provizi, která kryje 

případné riziko nedobytnosti pohledávky, v případě neplacení dlužníka. 
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 Forfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek, které vznikly při 

vývozu, nebo dovozu na úvěr, kdy subjekt odkupující pohledávky (forfaitingová společnost) 

nemá možnost uplatnění zpětného postihu vývozce. Jedná se o pohledávky zajištěné určitým 

druhem bankovní záruky, jako avalovou směnkou. Cena forfaitingu se stanoví z ceny 

pohledávky snížené o diskont, závazkové provize, což jsou pohotové finanční prostředky, 

které udržuje forfaitingová společnost od doby sjednání forfaitingového kontraktu do 

skutečného předání platebních instrumentů a zpracovatelskou provizi, která představuje 

náklad na zpracování forfaitingového kontraktu. 

 Projektové financování je nejvhodnějším způsobem financování kapitálově 

náročných investičních projektů, jejichž financování je pro jednoho investora příliš nákladné, 

proto dochází k diverzifikaci investičního rizika mezi více investorů. 

 Charakteristickým rysem projektového financování je existence rozsáhlého 

investičního projektu s podrobnou projektovou dokumentací, oddělení financování 

investičního projektu od stávající aktivity investiční společnosti, což znamená založení 

investiční společnosti specializované projektové firmy, která se soustředí pouze na investiční 

projekt a ochrana věřitelů investiční společnosti formou záruk ve fázi výstavby a provozu 

investice. 

 Pro správné vyhodnocení nejlepšího způsobu financování investice nestačí společnosti 

pouze znalost jednotlivých možností financování, zvláště pak musí být větší důraz kladen na 

financování, u kterého je předmětem koupě dlouhodobý majetek. U takového typu majetku je 

nutné zohlednit faktor času a jeho vliv na finanční toky spojené s investicí.  

2.3 Metoda současné hodnoty výdajů a daňových úspor 

 Metoda současné hodnoty výdajů a daňových úspor se užívá ke správnému 

vyhodnocení peněžních toků, které bude muset společnost při pořízení dlouhodobého majetku 

hradit. Jedná se o tzv. relevantní výdaje spjaté s vybranou formou financování, které vznikají 

k určitému okamžiku životnosti investice a příslušné daňové efekty, které je možné k těmto 

výdajům uplatnit a očistit je tak o jejich hodnotu. Relevantní výdaje a daňové úspory jsou 

diskontovány na současnou hodnotu finančních toků. Nejvhodnější forma financování 

dlouhodobého majetku je spojena s nejnižší hodnotou takto diskontovaných relevantních 

finančních toků. 
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Postup výpočtu nejlepší formy financování dlouhodobého majetku při použití metody 

diskontovaných výdajů a daňových úspor je vyjádřen takto.  

Nejprve jsou kvantifikovány relevantní finanční toky spojené s bankovním úvěrem 

(snížené o daňovou úsporu). U bankovního úvěru to mohou být odpisy pořízeného majetku a 

úroky z úvěru. Obdobným způsobem kvantifikují relevantní finanční toky (snížené o daňovou 

úsporu) vzniklé nájemci využívajícího leasingového financování, v tomto případě se může 

jednat o leasingové splátky nebo akontaci nebo-li zálohu poskytnutou leasingové společnosti. 

Dalším krokem je aktualizace finančních toků těchto forem financování s přihlédnutím k času, 

ve kterém byly vynaloženy, na současnou hodnotu. Takto upravené finanční toky se stávají 

podkladem pro vedení společnosti při rozhodování o nejvhodnější formě financování 

dlouhodobého majetku, kdy nejvhodnější formou je ta, která má nejnižší současnou hodnotu. 

 Současná hodnota majetku je vyjádřena vzorcem č. 2.5, 

𝑃𝑉 𝐶𝐹 = 
𝐶𝐹

(1+𝑖)𝑛
 ,          (2.5) 

kde 𝑃𝑉 vyjadřuje současnou hodnotu, 𝐶𝐹 znamenají finanční toky, i vyjadřuje diskontní 

sazbu a n jsou jednotlivé roky.  

2.3.1 Daňová úspora 

 Daňová úspora představuje částku, o kterou si podnik může oprávněně snížit svůj 

daňový základ. Při uplatnění daňové úspory se vychází z principu tzv. „daňového štítu“, kdy 

určité nákladové položky jsou daňově uznatelnými náklady a snižují tak základ pro výpočet 

daně z příjmů.  

 Daňovou úsporu si podnik může uplatnit na každou daňově uznatelnou nákladovou 

položku. Každá daňově uznatelná položka vychází z příslušného ustanovení zákona o daních 

z příjmů. Ve finančním řízení se nejčastěji uplatňují daňové úspory z odpisů dlouhodobého 

majetku, z úvěru placených úroků a úspory spojené s finančním pronájmem neboli leasingem.  

 Daňovou úsporu lze vyjádřit vzorcem č. 2.6, 

Daňová úspora = NP · t,         (2.6) 

kde NP vyjadřuje příslušnou nákladovou položku a t znamená sazba daně.  
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2.3.2 Časová hodnota peněz 

 Faktor času je jedním ze základních prvků finančního řízení a rozhodování, je 

uplatňován zejména při posouzení výhodnosti jednotlivých forem financování majetku, při 

oceňování majetku nebo se užívá při rozhodování o investicích. 

 Pod pojmem časová hodnota peněz se rozumí skutečnost, že peníze obdržené dnes 

mají jinou hodnotu než peníze, které obdržíme v budoucnu. Fakticky to znamená, že čím 

dříve budeme penězi disponovat, tím dříve je můžeme investovat a získat z takto 

investovaných peněz určitý výnos, např. ve formě úroků nebo dividend. 

2.3.3 Průměrné náklady kapitálu  

 „Průměrné náklady kapitálu (WACC - Weight Average Cost of Capital) jsou 

ekonomickou veličinou představující průměrnou cenu, kterou podnik musí zaplatit za získání 

všech druhů kapitálu. Jsou proto závislé na nákladech jednotlivých druhů kapitálu a na podílu 

jednotlivých druhů kapitálu na celkovém kapitálu podniku. Prakticky se tedy jedná o vážený 

průměr nákladů z jednotlivých druhů kapitálu, které podnik používá, kde váhou je podíl 

příslušného druhu kapitálu na celkovém kapitálu“, viz VALACH (2006). 

 Průměrné náklady kapitálu jsou ve finančním rozhodování využívány jako základ pro 

stanovení požadované výnosnosti při propočtu efektivnosti investičních projektů nebo pro 

stanovení optimální výše celkových kapitálových výdajů podniku, či jako rozhodovací 

kritérium pro výběr optimální kapitálové struktury podniku, viz VALACH (2006). 

Výše jednotlivých druhů kapitálu závisí na době splatnosti, stupni rizika a způsobu 

úhrady nákladů kapitálu podnikem. 

Průměrné náklady kapitálu jsou vyjádřeny vzorcem č. 2.7, 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 1 − 𝑡  · 
𝐷

𝐶
 + 𝑟𝐸  · 

𝐸

𝐶
 ,        (2.7) 

kde 𝑊𝐴𝐶𝐶 jsou průměrné náklady kapitálu, 𝑟𝐷jsou náklady na cizí kapitál, 𝑟𝐸  jsou náklady na 

vlastní kapitál, 𝑡 je sazba daně, 𝐷 vyjadřuje cizí kapitál, 𝐸 je vlastní kapitál a 𝐶 vyjadřuje 

celkový kapitál. 

 Náklady na cizí kapitál představují úroky nebo kupónové platby, které musí podnik 

platit věřitelům. Základní úroková míra je dána situací na finančním trhu a její konkrétní výše 
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je stanovena podle hlediska času, na který je kapitál poskytnut, podle očekávané efektivnosti 

nebo podle hodnocení bonity dlužníka, kdy dlužníkovi s vyšší bonitou se stanoví nižší 

úroková sazba. 

„V podmínkách rozvinutého kapitálového trhu se náklady dluhu odvozují z tržních cen 

obligací. Naopak v situaci, v níž neexistuje rozvinutý trh s obligacemi se nejčastěji určují 

náklady cizího kapitálu z úrokových sazeb cizího kapitálu dle rizika splatnosti“,                   

viz DLUHOŠOVÁ (2006). 

 Náklady na vlastní kapitál jsou obecně vyšší než náklady na kapitál cizí. Důvodem 

je větší riziko vlastníka vkládajícího prostředky do podniku. Tyto prostředky jsou vlastníkem 

vkládány na dobu neurčitou a jejich návratnost je závislá na hospodářské situaci podniku. 

Naopak věřitel poskytuje prostředky na určitou dobu, po kterou se mu jeho investice zhodnotí, 

např. o úroky. 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál se užívá metod vycházejících z účetních dat 

nebo metod na bázi tržních přístupů. Zvolení příslušné metody pak vychází z dostupnosti dat. 

V našich podmínkách je pro stanovení nákladů vlastního kapitálu nejvhodnější stavebnicový 

model, který využívá ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento model je součtem výnosnosti 

bezrizikového aktiva a rizikových prémií, které se odvozují z podnikových účetních dat. 

Náklady vlastního kapitálu se stavebnicovou metodou stanoví podle vzorce č. 2.8, 

𝑟𝐸  = 𝑟𝐹 +  𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  + 𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é ,       (2.8) 

kde 𝑟𝐹 je bezriziková úroková míra, 𝑟𝐿𝐴 je riziková přirážka za velikost podniku, 𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  je 

riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a 𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é vyjadřuje rizikovou 

přirážku za obchodní podnikatelské riziko. 

 Riziková přirážka charakterizující velikost podniku (𝑟𝐿𝐴) se stanoví pomocí 

následujících podmínek. Jestliže úplatné cizí zdroje (𝑈𝑍 = bankovní úvěry + obligace) jsou 

větší než 3 mld. Kč, tak 𝑟𝐿𝐴 = 0,00 %. Jestli 𝑈𝑍 < 100 mil. Kč, pak 𝑟𝐿𝐴 = 5,00 %. Je-li 𝑈𝑍 > 

100 mil. Kč a zároveň 𝑈𝑍 < 3 mld. Kč, použije se propočet vzorcem č. 2.9, 

𝑟𝐿𝐴 =  3 𝑚𝑙𝑑. 𝐾č − 𝑈𝑍 2/168,2.         (2.9) 

 Riziková přirážka charakterizující obchodní podnikatelské riziko (𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é) 

je závislá na ukazateli 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴 (zisk před úroky a daněmi/aktiva), který je porovnán 
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s ukazatelem 𝑋1 vyjadřujícím nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. 

Tento ukazatel je definován vzorcem č. 2.10, 

𝑋1 =
(𝑉𝐾+𝐵𝑈+𝑂)

𝐴
∙ Ú
𝐵𝑈+𝑂

 ,                  (2.10) 

kde  𝑉𝐾 je vlastní kapitál, 𝐵𝑈 jsou bankovní úvěry, 𝑂 jsou obligace a Ú jsou úroky. 

 Pokud 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴 > 𝑋1, pak 𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é = 0,00 %. Pokud EBIT/A < 0, pak 

𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é = 10,00 %. Pokud bude EBIT/A ≥ 0 a zároveň EBIT/A ≤ 𝑋1, pak   

𝑟𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘 é = (𝑋1 – 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴)² / (10 · 𝑋1²). 

 Riziková přirážka za riziko vyplývající s finanční stability (𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 ) vychází 

z ukazatele celkové likvidity (oběžná aktiva/krátkodobé závazky), přičemž je stanovena 

mezní hodnota likvidity (𝑋𝐿). Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice  

 𝑋𝐿 = 1,25, pokud je průměr průmyslu větší než 1,25, pak 𝑋𝐿 = průměr průmyslu. 

 Je-li celková likvidita podniku > 𝑋𝐿, pak 𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  = 0,00 %. Je-li celková likvidita < 1, 

pak 𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  = 10,00 %. Je-li celková likvidita podniku > 1 a zároveň celková likvidita < 𝑋𝐿, 

propočte se 𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏  vzorcem č. 2.11, 

𝑟𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 =  𝑋𝐿 − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 2/(𝑋𝐿 − 1)2.                (2.11) 

 Pomocí výše uvedeného postupu je možné stanovit průměrné náklady kapitálu 

podniku, které se mohou využít k propočtu diskontní sazby potřebné ke stanovení současné 

hodnoty finančních toků spjatých s investičním projektem.  

 V souvislosti s využitím průměrných nákladů kapitálu k hodnocení efektivnosti 

investičních projektů je třeba zmínit, že „průměrné náklady kapitálu podniku mohou být bez 

úprav použity pro hodnocení efektivnosti jen u těch investičních projektů, které mají přibližně 

stejnou strukturu kapitálového krytí, jako je stávající kapitálová struktura podniku. Pokud se 

struktura kapitálu projektu podstatně odlišuje od stávající kapitálové struktury, je třeba 

WACC podniku chápat jen jako základ požadované výnosnosti, který je nutno upravit.“,               

viz VALACH (2006). 

 Projektům s podstatně vyšším podílem dluhů se v důsledku vyššího dluhového 

zatížení zvyšuje finanční riziko, mající za následek vyšší úroky z úvěru a vyšší akcionáři 

očekávaný výnos z investice. V důsledku toho dochází ke zvýšení celkových nákladů kapitálu 
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spjatých s investičním projektem. Proto je třeba základní požadovanou výnosnost zvýšit. 

Naopak u investic s nižším podílem dluhů je finanční riziko menší, tudíž je možné 

požadovanou výnosnost investice oproti základu snížit.  

 „Průměrné náklady kapitálu podniku mohou být využity dále jen pro hodnocení těch 

projektů, které mají přibližně stejné podnikatelské riziko, jako je podnikatelské riziko firmy 

jako celku. Pokud investiční projekt vykazuje podstatně vyšší (nižší) riziko, než je riziko 

celého podnikání, je třeba základní diskontní sazbu opírající se o průměrné náklady kapitálu, 

zvýšit (snížit).“, viz VALACH (2006). 
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3 Charakteristika společnosti 

Vznik společnosti SGM Třinec, spol. s r. o. a zahájení činnosti v oblasti mezinárodní 

spedice a dopravy je spjat s rokem 1992, kdy nově založená společnost navázala na tříleté 

podnikání jednoho ze zakladatelů. O rok později se začala společnost přizpůsobovat 

požadavkům tuzemského trhu především v oblasti dodávek a distribuce potravinářského zboží 

a hutních materiálů. K tomuto období se datuje zahájení činnosti v oblasti vnitrostátního 

zasilatelství.  

V roce 1998 byla vytvořena v oblasti vnitrostátních dodávek funkční logistická síť, 

která zabezpečuje servis hlavně pro tuzemské, ale i zahraniční obchodní partnery společnosti. 

75 % zásilek podléhá režimu „Just in time“ v čase expedice zásilky 24 – 48 hodin 

s minimálním množstvím 1 paleta na zásilku. 

V mezinárodní oblasti společnost zabezpečuje přepravy veškerého druhu zboží a 

v jakémkoliv množství do všech evropských států. 

S příchodem roku 2000 společnost razantně expandovala na slovenský přepravní trh. 

Na Slovensku byla k tomuto účelu založena společnost SGM Slovakia, spol. s r. o. Díky 

předchozím zkušenostem v oblasti dopravy se firma velmi rychle adaptovala na podmínky 

trhu a dnes zaujímá významné postavení na spedičním a přepravním trhu. 

Dne 1. ledna 2004 byla založena 100 % dceřiná společnost SGM Route, a. s. jako 

servisní organizace mateřské společnosti, která vznikla za účelem dalšího zkvalitnění služeb 

zákazníka. Hlavním záměrem založení této dceřiné společnosti však bylo rozvíjení vlastního 

vozového parku. V roce 2007 byly na SGM Route, a. s. převedeny všechny dopravně 

logistické činnosti do té doby prováděné mateřskou společností SGM Třinec, spol. s r. o. 

Koncem roku 2006 vznikla společnost SGM Polska, s. z o. o. („spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością“). Úkolem této dceřiné společnosti je využít možností polského 

přepravního a zároveň pracovního trhu.  

V roce 2007 uskutečnila skupina společností SGM 44,2 tis. přeprav. Objem 

přepravených komodit dosáhl více než milión tun.  

 Společnost uplatňuje koncepci společenského marketingu, kdy se snaží uvést do 

souladu zájmy jednotlivců s prospěchem celé společnosti a předpokládá kompromisní řešení 

vztahů mezi zisky podniku, uspokojováním lidských potřeb a zájmy veřejnosti. Taktéž 
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uplatňuje marketingovou podnikatelskou koncepci, jelikož se společnost nezaměřuje na celý 

trh, ale pouze na jeho část. Cílem společnosti je spokojený zákazník, který v nabídce služeb 

nachází kompletní servisní zabezpečení svých představ a požadavků s využitím logistických 

principů směřovaných ke snižování ekonomické náročnosti a zvyšování časové přesnosti 

dodávek. 

3.1 Charakteristika služeb společnosti 

V důsledku přijetí odběratelských požadavků založila společnost vlastní dopravně 

logistickou síť, která pokrývá veškeré odběratelské požadavky kladené na všestrannou 

přesnost dodávek. Jako příklad je možné uvést síť Českého a Slovenského rozsahu, kde 

funguje systém dodávek 24 - 48 hodin, nebo dodávky celovozové, paletové a kusové. Firma 

zajišťuje obslužnost zabezpečující potřeby potravinářské a průmyslové výroby s širokou 

nabídkou silniční dopravní techniky a poradenství v oblasti efektivních dopravních 

logistických postupů a veškerých s tím souvisejících činností. 

Dle velikosti zásilky je přeprava realizována vozidly s nosností od 100kg do 24 tun 

s úložnou plochou 1 – 33 palet. Každá z takto převážených zásilek je standardně pojištěna dle 

CMR mezinárodních podmínek. Navíc společnost SGM nabízí připojištění zboží až do výše 

110 % jeho hodnoty. Přeprava je zajišťována vozy s různými typy nástaveb. Mezi druhy 

nástaveb, kterými společnost disponuje patří nástavby skříňové, izometrické, chladírenské, 

popřípadě i s výbavou ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných 

věcí). 

Přeprava kusových zásilek je zajišťována tzv. „ z domu do domu“, touto přepravou 

se rozumí odebrání zásilky na rampě nebo chodníku v místě stanoveném zákazníkem 

s následným složením této zásilky v místě určení. Tato přeprava je prováděna již od hmotnosti 

50 kg. Výše účtovaného přepravného je stanovena na základě hmotnosti zboží včetně obalů, 

rozměrnosti zásilky, místa nakládky a vykládky. Na stránkách společnosti                             

SGM Třinec, spol. s r. o. je umístěn jednoduchý objednávkový formulář, ve kterém si 

případný zákazník stanoví pouze komoditu, jež chce převézt, její hmotnost, typ balení a 

rozměr. Dále je nutné uvést pouze místo a čas, ve kterém bude uskutečněna nakládka a 

vykládka zásilky s kontaktem, na kterém bude do 24 hodin kontaktován pracovníkem 

společnosti, k upřesnění kontraktu. 
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K zabezpečení Dopravy vlastní společnost vlastní vozový park čítající 33 návěsových 

souprav značek IVECO a VOLVO, které jsou provedeny ve valníkové, sklápěcí a 

chladírenské úpravě. 

Mezinárodní a vnitrostátní spedice zabezpečuje přepravní služby s využitím 

nákladní automobilové, letecké, železniční, námořní, kombinované a kontejnerové dopravy. 

Společnost taktéž zajišťuje široké pojistné krytí dle požadavku odběratele a specifikace zboží, 

100 % obslužnost zákazníků s akceptací jejich širokého spektra požadavků a celní zastoupení 

zákazníka. 

Sběrná služba, kterou v rámci logistické sítě společnost poskytuje s plným pokrytím 

České a Slovenské republiky. Jedná se o minimální množství 1 palety, v termínu dodání od 24 

do 48 hodin po objednání zboží. 

Servisní služba, kterou společnost taktéž poskytuje v podobě oprav nákladních 

silničních vozidel, dodávek náhradních dílů, pneumatik, kotevních a upínacích prostředků, 

olejů, nebo nonstop tankování na vlastní čerpací stanici v Jablunkově. 

3.2 Struktura společnosti 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SGM Třinec, spol. s r.o. 
Erich Sikora           jednatel 

Marian Bury       prokurista 

Bogdan Chromik   jednatel 

SGM Route, a.s 
Erich Sikora    předseda představenstva 

                                   ředitel pro strategii 

Marian Bury           člen představenstva 

                                        výkonný ředitel 

Bogdan Chromik    člen představenstva 

                                       obchodní ředitel 

SGM Slovakia, spol. s r.o. 
Bogdan Chromik    jednatel 

Jitka Časnochová  vedoucí dispečinku 

SGM Vysočina, spol.s r.o. 

Rudolf Penn   jednatel 

Štěpán Zápotočný   vedoucí dispečinku 

SGM Polska , s. z o.o 
Jan Kapcio                                   jednatel 

Dariusz Poznaoski                     jednatel 
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3.3 Charakteristika investičního projektu 

 Pro zachování dostatečné konkurenceschopnosti na přepravním trhu je nutná obnova 

vozového parku společnosti. Společnost uvažuje o nákupu 3 nových návěsných tahačů, které 

by plně nahradily 3 již zastaralé, jejichž údržba a spolehlivost se stala příliš nákladnou a 

neadekvátní pro jejich další využití. V tomto modelovém příkladě je počítáno s pořízením 

pouze 1 vozidla, na kterém si chce společnost ověřit nejvýhodnější způsob financování 

investice. Pro tento modelový příklad se počítá s financováním investičního projektu 

z vlastních zdrojů společnosti, čili samofinancováním, úvěrem a leasingovou formou 

financování. 

 Předmětem investice je návěsný tahač Volvo FH 480 Globetrotter Euro 5, který byl 

vybrán na základě dobrých zkušeností s tímto výrobcem a s ohledem na požadavek 

společnosti po nákladním vozidle určeném k přepravě zásilek na dlouhé vzdálenosti. Jedná se 

o nejnovější model vybrané značky, splňující nejvyšší emisní standardy Evropské unie. 

Vybrané vozidlo je uzpůsobeno maximálnímu pohodlí řidiče a případného spolujezdce, které 

je pro dálkovou přepravu stěžejní. 

 Pořizovací cena vozidla je 3 000 000 Kč, v ceně je zahrnuta i odpovídající výbava a 

doprava. Nové vozidlo bude pořízeno v prosinci 2009 a do užívání bude zařazeno 1. ledna 

2010, kdy se zároveň začne majetek odpisovat. Majetek je zařazen do 2. odpisové skupiny 

s dobou odpisování 5 let. Vozidlo je používáno k podnikání, tudíž bude společnost uplatňovat 

odpisy v celkové výši. V tomto modelovém příkladě nebude počítáno s žádnými dodatečnými 

poplatky.  

V důsledku právě probíhající celosvětové ekonomické krize, která snížila poptávku po 

přepravě a spedici zboží, čímž se zvýšila rizikovost podnikání v odvětví dopravy, bude 

v tomto modelovém příkladě počítáno s 15 % diskontní sazbou. Výše diskontní sazby byla 

určena na základě alternativního výnosu dlouhodobého státního dluhopisu a podnikem 

požadované výnosnosti v důsledku vyšší rizikovosti při pořízení DHM. Státní dluhopis 

CZ0001000749 (splatnost za pět let od doby pořízení investice) se 7 % kotací vyjadřuje 

alternativní investici podniku v případě nepořízení DHM. Zbývajících 8 % pak vyjadřuje 

podnikem požadovanou výnosnost. 
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4 Analýza vybraných možností financování 

 Při rozhodování o formě pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku musí 

společnost volit z vybraných způsobů financování podle výhodnosti zvolených forem. 

 Zvolenými formami financování DHM pro tento modelový příklad jsou financování 

z vlastních zdrojů společnosti, prostřednictvím bankovního úvěru a leasingové financování. U 

financování bankovním úvěrem je rovněž počítáno s odložením splátek o jeden rok, což může 

poskytnout společnosti určitou finanční výhodu pro první rok životnosti investice. 

Financování prostřednictvím leasingu nebo investičního úvěru je v zásadě velmi podobné. U 

obou těchto forem se jedná o zvýšení rizika v důsledku úvěrového zatížení a s tím spojená 

možnost neschopnosti společnosti hradit splátky spojené s tímto způsobem financování, 

v důsledku čehož by mohlo dojít k vymáhání dlužné částky společnostmi poskytujícími úvěr.  

 Přímé rozdíly mezi leasingem, investičním úvěrem a samofinancováním jsou obsaženy 

u popisu jednotlivých forem financování. Tyto rozdíly mají velký vliv na rozhodování o 

výhodnosti zvolené metody pořízení DHM. 

 Výsledky a s nimi související hodnocení zvolené formy financování DHM jsou 

ovlivněny nákladovými položkami ve formě odpisů u samofinancování, úroků z úvěru a 

odpisů u investičního úvěru, leasingových splátek a úspory z akontace u leasingového 

financování. 

Pro výpočty celkových současných hodnot finančních toků z investic je nutné stanovit 

pro jednotlivá období diskontní faktory. Ty se odvíjí od výše diskontní sazby a doby, ve které 

finanční toky vznikají. Diskontní faktor je stanoven vzorcem č. 4.1. Diskontní faktory pro 

jednotlivá období jsou znázorněny v Tab. č. 4.1. 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

(1+𝑖)
𝑛 ,        (4.1) 

kde 𝑖 vyjadřuje diskontní sazbu a 𝑛  vyjadřuje rok uskutečnění finančního toku. 
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Tab. č. 4.1 Stanovení diskontních faktorů pro jednotlivá období 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

4.1 Stanovení odpisů 

 Rozhodnutí o způsobu odpisování patří mezi zásadní kroky při výběru nejvhodnějšího 

způsobu financování DHM. V tomto případě bude využito daňových odpisů a je rozhodováno 

mezi rovnoměrnou a zrychlenou metodou odpisování. 

 Pro tento modelový příklad je předmětem pořízení návěsný tahač Volvo FH 480 

Globetrotter Euro 5 v pořizovací ceně 3 000 000 Kč, který je zařazen do druhé odpisové 

skupiny, tzn. doba odpisování je 5 let. 

 Rovnoměrné odpisy pro první rok odpisování pořízeného majetku jsou stanoveny na 

základě vzorce č. 2.1, pro následující čtyři roky jsou odpisy počítány vzorcem č. 2.2. Výpočet 

odpisů u rovnoměrného odpisování v jednotlivých letech životnosti investice je zachycen 

v Tab. č. 1.5. 

 

Tab. č. 4.2 Stanovení ročních rovnoměrných odpisů  

Rok Odpisová sazba (%) Výše odpisů (v kč) Zůstatková cena ( v Kč) 

0.   3 000 000 

1. 11 330 000 2 670 000 

2. 22,25 667 500 2 002 500 

3. 22,25 667 500 1 335 000 

4. 22,25 667 500 667 500 

5. 22,25 667 500 0 

Zdroj: vlastní výpočty 

Zrychlené odpisy, jako druhá varianta odpisování pořízeného majetku, jsou stanoveny 

pro první rok odpisování vzorcem č. 2.3, pro zobrazení následujících let odpisování je použit 

vzorec č. 2.4. Výpočet zrychlenými odpisy pro jednotlivá léta odpisování je zachycen v      

Tab. č. 4.3. 

 

Rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Diskontní sazba  15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Vzorec výpočtu 1/(1 + 0,15)¹ 1/(1 + 0,15)² 1/(1 + 0,15)³ 1/(1 + 0,15)⁴ 1/(1 + 0,15)⁵ 1/(1 + 0,15)⁶ 

Diskontní faktor 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 0,4323 
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Tab. č. 4.3 Stanovení ročních zrychlených odpisů 

 Rok Odpisový koeficient Výše odpisů (v kč) Zůstatková cena ( v Kč) 

0.   3 000 000 

1. 5 600 000 2 400 000 

2. 6 960 000 1 440 000 

3. 6 720 000 720 000 

4. 6 480 000 240 000 

5. 6 240 000 0 

Zdroj: vlastní výpočty 

Ve výše uvedených tabulkách je možné vidět rozdíly mezi rovnoměrnou a zrychlenou 

formou odpisování. U obou variant odpisování je celková výše odpisů stejná, rozdíly jsou 

však v rozložení jednotlivých ročních odpisů a v zůstatkové ceně odpisovaného majetku 

v jednotlivých letech. U rovnoměrných odpisů, s rozdílem pouze v prvním roce odpisování, se 

hodnoty částek v jednotlivých letech odpisování neliší. Naopak u zrychlené formy odpisování 

je dosaženo zvýšených odpisových hodnot pro první roky životnosti investice a snížených 

hodnot ke konci životnosti. Z tohoto je patrné, že z těchto variant je pro společnost výhodnější 

zrychlená forma odpisování z toho důvodu, že společnost využívá daňové úspory v prvních 

letech životnosti investice. 

4.2 Analýza efektivnosti samofinancování 

 První zvolenou formou financování pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 

je financování z vlastních zdrojů podniku. Tato forma financování je podmíněná vlastnictvím 

dostatečné hotovosti k proplacení celé investice. V tomto případě je nutné, aby společnost 

disponovala částkou 3 000 000 Kč, která stanoví pořizovací cenu. Po úhradě pořizovací ceny, 

nevznikají společnosti žádné další poplatky spojené s pořízením investice. Nově pořízený 

dlouhodobý majetek se začne odpisovat po předání do užívání a bude odpisován po celou 

dobu životnosti investice. Po tuto dobu si může podnik uplatnit daňové úspory z odpisů, které 

jsou vyčísleny na základě vzorce č. 2.6. 

 Při financování DHM vlastními zdroji podniku se při stanovení současné hodnoty 

finančních toků vychází ze znalostí finančních toků, kterými jsou v tomto případě pořizovací 

cena a daňová úspora z odpisů. Tyto finanční toky jsou následně diskontovány. 

 Podnik se u této formy financování musí rozhodnout, kterou metodu odpisování bude 

pro něj výhodnější uplatnit. U rovnoměrné i zrychlené metody odpisování lze uplatnit 

daňovou úsporu na odpisy, jakožto daňově uznatelné náklady. 
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Současná hodnota finančních toků plynoucích z DHM pořízeného formou 

samofinancování při uplatnění rovnoměrné metody odpisování činí 2 631 901 Kč. Výpočet je 

zobrazen v Tab. č. 4.4. Podrobnější výpočet se nachází v Příloze č. 1. 

Tab. č. 4.4 PV CF ze samofinancování při uplatnění rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pořizovací cena 3 000 000      

Odpisy  330 000 667 500 667 500 667 500 667 500 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  -62 700 -126 825 -126 825 -126 825 -126 825 

CF 3 000 000 -62 700 -126 825 -126 825 -126 825 -126 825 

Diskontované CF 3 000 000 -54 524 -95 892 -83 387 -71 238 -63 057 

∑ PV CF 2 631 901      

Zdroj: vlastní výpočty 

 Kromě stanovení současné hodnoty finančních toků s využitím rovnoměrné metody 

odpisování je možno využít zrychlené metody odpisování. Postup výpočtu je obdobný a je 

uveden v tab. č. 4.5. 

Tab. č. 4.5 PV CF ze samofinancování při uplatnění zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pořizovací cena 3 000 000      

Odpisy  600 000 960 000 720 000 480 000 240 000 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  -114 000 -182 400 -136 800 -91 200 -45 600 

CF 3 000 000 -114 000 -182 400 -136 800 -91 200 -45 600 

Diskontované CF 3 000 000 -99 134 -137 913 -89 946 -51 227 -22 672 

∑ PV CF 2 599 108      

Zdroj: vlastní výpočty 

 Financováním z vlastních zdrojů podniku při uplatnění zrychlené metody odpisování 

činí celková současná hodnota finančních toků 2 599 108 Kč. Podrobnější výpočet se nachází 

v Příloze č. 1. 

 Porovnáním obou variant financování vlastními zdroji je patrné, že výhodnější 

variantou je ta, kdy uplatníme zrychlenou metodu odpisování. Rozdíl mezi těmito variantami 

je ve výši 32 793 Kč. U zrychlené metody odpisování je výše ročních odpisů nejvyšší 
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v počátcích životnosti investice, kdy diskontní faktor nepůsobí na daňovou úsporu z těchto 

odpisů tak silně jako na konci životnosti. 

4.3 Analýza efektivnosti financování bankovním úvěrem 

 Další formou financování dlouhodobého majetku je financování prostřednictvím 

bankovního úvěru. V současné době je na českém bankovním trhu mnoho bankovních 

subjektů poskytujících investiční úvěr k profinancování podnikových potřeb. Je proto nutné 

volit mezi bankami nejen podle výše úrokových sazeb, které požadují, ale také podle dalších 

faktorů, jakými jsou velikost a stabilita banky, doplňkové produkty k investičnímu úvěru atd.. 

Pro stanovení současné hodnoty peněžních toků z financování bankovním úvěrem byla 

vybrána jako nejvhodnější Česká spořitelna, a. s., která stanovila předběžnou úrokovou sazbu 

ve výši 7,2 % p. a. 

 Banka nabídla investiční úvěr v celé potřebné výši pro pořízení dlouhodobého 

majetku, tedy 3 000 000 Kč. Úvěr je poskytnut na dobu 5 let, což je doba odpisování majetku, 

a bude čerpán jednorázově. Úvěr bude splácen v šedesáti rovnoměrných měsíčních splátkách. 

 Pro stanovení současné hodnoty peněžních toků je nutné si nejprve určit splátkový 

plán. Splátkový plán se stanoví na základě rovnoměrného rozložení anuitních splátek. Měsíční 

anuitní splátka představuje měsíční úmor + měsíční úrok a vypočte se dle vzorce      č. 4.2. 

Am  = 
Ú · 𝑖𝑝 .𝑚  (1 + 𝑖𝑝 .𝑚 )¹²ⁿ

 1 + 𝑖𝑝 .𝑚  ¹²ⁿ − 1
 ,        (4.2) 

kde Am  je měsíční anuitní splátka, Ú je výše úvěru, 𝑖𝑝 .𝑚  je měsíční úroková sazba a n je 

celkový počet let doby trvání úvěru. Výpočet splátky bankovního úvěru pomocí 

rovnoměrného rozložení anuitních splátek, je použit z důvodu užívání této metody bankami. 

Měsíční anuitní splátka při aplikování vzorce č. 4.2 tak činí 59 687 Kč. 

Při financování dlouhodobého majetku bankovním úvěrem můžeme uplatnit daňovou 

úsporu na odpisy a placené úroky z úvěru, protože jsou daňově uznatelnými náklady. 

Jednotlivé daňové úspory jsou propočteny vzorcem č. 2.6. Prostřednictvím této formy 

financování se podnik stává vlastníkem pořízeného dlouhodobého majetku, tudíž také 

rozhodne, zda zvolí rovnoměrnou nebo zrychlenou metodu odpisování.  

Propočet uplatnitelných daňových úspor pro jednotlivá léta životnosti investice u této 

formy financování při využití rovnoměrné metody odpisování se nachází v Tab. č. 4.6.   
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Tab. č. 4.6 Uplatnitelné DÚ u financování bankovním úvěrem s využitím rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpisy 330 000 667 500 667 500 667 500 667 500 

Úroky 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Daň. úspora z odpisů 62 700 126 825 126 825 126 825 126 825 

Daň. úspora z úroků 37 840 30 528 22 672 14 231 5 162 

Uplatnitelná daňová úspora 100 540 157 353 149 497 141 056 131 987 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků u této formy financování investice při uplatnění 

rovnoměrných odpisů činí 1 944 206 Kč a její výpočet je uveden v Tab. č. 4.7. Podrobnější 

výpočet je uveden v Příloze č. 2. 

Tab. č. 4.7 PV CF z bankovního úvěru při uplatnění rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Úmor  517 088 555 572 596 919 641 345 689 076 

Roční úrok  199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Anuita (úmor + úrok)  716 244 716 244 716 244 716 244 716 244 

Celková daňová úspora  100 540 157 353 149 497 141 056 131 987 

CF celkem  615 704 558 891 566 747 575 188 584 257 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 

Diskontované CF  535 416 422 577 372 636 323 083 290 493 

∑ PV CF 1 944 206      

Zdroj: vlastní výpočty 

 Při využití zrychlené metody odpisování je výpočet uplatnitelných daňových úspor 

uveden v Tab. č. 4.8 a současná hodnota finančních toků v Tab. č. 4.9. 

Tab. č. 4.8 Uplatnitelné DÚ z bankovního úvěru s využitím zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpisy 600 000 960 000 720 000 480 000 240 000 

Úroky 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Daň. úspora z odpisů 114 000 182 400 136 800 91 200 45 600 

Daň. úspora z úroků 37 840 30 528 22 672 14 231 5 162 

Uplatnitelná daňová úspora 151 840 212 928 159 472 105 431 50 762 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab.  č. 4.9 PV CF z bankovního úvěru při uplatnění zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Úmor  517 088 555 572 596 919 641 345 689 076 

Roční úrok  199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Anuita (úmor + úrok)  716 244 716 244 716 244 716 244 716 244 

Celková daňová úspora  151 840 212 928 159 472 105 431 50 762 

CF celkem  564 404 503 316 556 772 610 813 665 482 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 

Diskontované CF  490 806 380 557 366 078 343 094 330 878 

∑ PV CF 1 911 412      

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků z bankovního úvěru při uplatnění zrychlené metody 

odpisování činí 1 911 412 Kč. Tento způsob je tak výhodnější o 32 794 Kč oproti obdobné 

formě financování využívající rovnoměrné metody odpisování. Důvodem jsou vyšší 

uplatnitelné daňové úspory, u formy financování využívající zrychlené metody odpisování, 

v počátcích životnosti investice a s tím souvisejícím vlivem diskontního faktoru. 

4.4 Analýza efektivnosti financování bankovním úvěrem s ročním odkladem splátek 

 Financování bankovním úvěrem s ročním odkladem splátek má pro podnik značnou 

strategickou výhodu. U tohoto způsobu financování musí společnost v prvním roce životnosti 

investice hradit pouze úroky z úvěru. Samotné umořování úvěru je přesunuto do dalších let. 

Toto odsunutí části nákladů do dalších období poskytne společnosti jistou finanční rezervu, 

kterou lze využít, v případě vzniku nenadálé situace na trhu, v důsledku čehož by se poptávka 

po produktech společnosti snížila, což by vedlo ke snížení užívání investice, tudíž snížení 

podnikových výnosů z ní.  

 Pro tuto formu financování byla stanovena předběžná úroková sazba Českou 

spořitelnou, a. s. ve výši 7,6 % p. a.. Stanovená úroková sazba je zvýšená v důsledku 

zvýšeného rizika, které bance vzniklo posunutím doby splatnosti, na kterou je bankovní úvěr 

poskytnut. Poskytnutý úvěr bude čerpán jednorázově a první umořovací splátka bude splácena 

po překlenutí 1 roku od začátku životnosti dlouhodobého majetku.  

 Stanovení uplatnitelných daňových úspor u financování bankovním úvěrem s ročním 

odkladem splátek je obdobné k předchozí formě financování. Uplatnitelné daňově úspory pro 

jednotlivá léta životnosti investice pro tuto formu financování při využití rovnoměrné metody 

odpisování jsou uvedeny v Tab. č. 4.10. 
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Tab. č. 4.10 Uplatnitelné DÚ u financování bankovním  úvěrem s ročním odkladem splátek při využití 

rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpisy 330 000 667 500 667 500 667 500 667 500 0 

Úroky 228 000 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Daň. úspora z odpisů 62 700 126 825 126 825 126 825 126 825 0 

Daň. úspora z úroků 43 320 37 840 30 528 22 672 14 321 5 162 

Uplatnitelná daňová úspora 106 020 164 665 157 353 149 497 141 146 5 162 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků této formy financování při uplatnění rovnoměrné 

metody odpisování činí 2 055 320 Kč a její výpočet je uveden v Tab. č. 11. 

Tab. č. 4.11 PV CF z bankovního úvěru s ročním odkladem splátek při uplatnění rovnoměrných odpisů   

(v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Úmor  0 512 693 553 044 596 570 643 523 694 171 

Roční úrok  228 000 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Anuita (úmor + úrok)  228 000 711 850 713 717 715 895 718 423 721 340 

Celková daňová úspora  106 020 164 665 157 353 149 497 141 146 5 162 

CF celkem  121 980 547 185 556 364 566 398 577 277 716.178 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 0,4323 

Diskontované CF  106 074 475 832 420 667 372 407 324 256 356 084 

∑ PV CF 2 055 320       

Zdroj: vlastní výpočty 

 Při uplatnění zrychlené metody odpisování je stanovení výše daňových úspor za 

jednotlivá léta uveden v Tab. č. 4.12 a výše současné hodnoty finančních toků pak v          

Tab. č. 4.13. 

Tab. č. 4.12 Uplatnitelné DÚ u financování bankovním úvěrem s ročním odkladem splátek při využití 

zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpisy 600 000 960 000 720 000 480 000 240 000 0 

Úroky 228 000 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Daň. úspora z odpisů 114 000 182 400 136 800 91 200 45 600 0 

Daň. úspora z úroků 43 320 37 840 30 528 22 672 14 321 5 162 

Celková daňová úspora 157 320 220 240 167 328 113 872 59 921 5 162 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab. č. 4.13 PV CF z bankovního úvěru s ročním odkladem splátek při uplatnění zrychlených odpisů       

(v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Úmor  0 512 693 553 044 596 570 643 523 694 171 

Roční úrok  228 000 199 157 160 673 119 325 74 900 27 169 

Anuita (úmor + úrok)  228 000 711 850 713 717 715 895 718 423 721 340 

Celková daňová úspora  157 320 220 240 167 328 113 872 59 921 5 162 

CF celkem  70 680 491 610 546 389 602 023 658 502 716 178 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 0,4323 

Diskontované CF  61 463 427 504 413 125 395 830 369 881 356 084 

∑ PV CF 2 023 887       

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků z bankovního úvěru s ročním odkladem splátek při 

uplatnění zrychlených odpisů činí 2 023 887 Kč. Podrobnější výpočet se nachází v         

Příloze č. 3. 

 U této formy financování je pro podnik efektivnější uplatnění zrychlených odpisů, u 

kterých je rozdíl oproti metodě uplatňující rovnoměrnou formu odpisování ve výši 31 433 Kč. 

4.5 Analýza efektivnosti leasingového financování 

 Další možností financování dlouhodobého hmotného majetku je financování 

prostřednictvím leasingu. U této formy financování se dlouhodobý majetek nestává 

vlastnictvím podniku, je mu pouze leasingovou společností pronajímán. V důsledku toho se 

na tento druh financování nevztahuje daňová úspora z odpisů. Podnik si však může do 

nákladů za určitých podmínek uplatnit roční leasingové splátky a leasingovou zálohu 

(akontaci), která je jakousi první zvýšenou leasingovou splátkou, kterou musí podnik zaplatit.  

 Na českém trhu se v současné době vyskytuje velké množství různých leasingových 

společností. Nabídka jednotlivých společností poskytujících leasingové financování 

podnikových potřeb je obdobná a snadno srovnatelná. Pro stanovení výše leasingu je nutné si 

nejdříve určit leasingovou cenu. Ta se určí z ceny předmětu leasingu, v tomto případě se jedná 

o návěsný tahač Volvo FH 480 Globetrotter Euro 5 v celkové hodnotě 3 000 000 Kč. Pořízený 

majetek bude splácen rovnoměrnými splátkami po dobu 60 měsíců a po uplynutí této doby 

bude podniku prodán za symbolickou odkupní cenu 1 Kč. Společností Unicredit Leasing, a. s. 

byl pro tento modelový příklad stanoven předběžný úrokový koeficient ve výši 7,3 % p. a.. 
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Leasingová cena tedy činí 3 219 000 Kč. První navýšená leasingová splátka je ve výši 20 % 

z pořizovací ceny a je tedy ve výši 600 000 Kč. Pro stanovení měsíčních leasingových splátek 

je nutné určit vstupní leasingovou cenu, což je leasingová cena snížená o akontaci, v tomto 

případě je tedy vstupní leasingová cena ve výši 2 619 000 Kč. Jednotlivé měsíční leasingové 

splátky pak určíme podílem vstupní leasingové ceny a počtem měsíčních splátek. 

Měsíční leasingová splátka = 
2 619 000

60
 = 43 650 Kč. 

 Pro uplatnění daňové úspory z leasingových splátek musí být minimální doba trvání 

leasingu ve výši doby odpisování majetku. Po uplynutí této doby musí být najímaný předmět 

leasingu odkoupen, musí se tedy jednat o finanční leasing. Současná hodnota finančních toků 

z leasingu je stanovena v tab. č. 4.14. 

Tab. č. 4.14 PV CF z financování prostřednictvím leasingu (v Kč) 

   
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akontace (20 %) 600 000      

Leas. splátky  523 800 523 800 523 800 523 800 523 800 

DÚ z leasingu  122 322 122 322 122 322 122 322 122 322 

CF celkem  401 478 401 478 401 478 401 478 401 478 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 

Diskontované CF 600 000 349 125 303 558 263 972 225 510 199 615 

∑ PV CF 1 941 780      

Zdroj: vlastní výpočty 

Současná hodnota finančních toků činí 1 941 780 Kč. Podrobnější výpočet financování 

prostřednictvím leasingu se nachází v Příloze č. 4. 

4. 6 Analýza efektivnosti financování nebankovním úvěrem 

 Poslední dobou zažívají nebankovní instituce velký „boom“, v důsledku snadné 

dostupnosti jimi nabízených produktů, způsobené nižšími požadavky na splnění podmínek pro 

poskytnutí úvěru oproti obdobným úvěrům, které poskytují banky. Poskytované investiční 

úvěry jsou pro případného zájemce (obchodní společnost) zdánlivě výhodné. Právě 

v důsledku velkého rozmachu nebankovního trhu, se tyto instituce zaměřily nabídkou 

poskytovaných produktů nejen na soukromé osoby ale i na podnikatelské subjekty. 
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 Podmínky k poskytnutí úvěru stanovené takovouto nebankovní institucí jsou zpravidla 

méně přísné než podmínky stanovené na bankovním trhu. V zásadě pouze u větších 

finančních úvěrů požadují nebankovní instituce záruku ve formě ručení movitým majetkem. 

Dále se už ale většinou nezjišťuje, zda li jsou osoby žádající u takovéto instituce úvěr, 

v registru dlužníků nebo jakého dosahují pravidelného měsíčního příjmu. Tyto uvolněné 

podmínky k poskytnutí úvěru jsou však vykompenzovány poměrně vysokou úrokovou 

sazbou, kterou si mohou nebankovní instituce samostatně stanovit, čímž si riziko případné 

insolventnosti dlužníka ošetří. 

 Pouze v případě nesplnění podmínek daných bankou nebo při mimořádných 

událostech je vhodné se obrátit na některou z nebankovních institucí. 

 Nebankovní společností, která chce zůstat v anonymitě, byla nabídnuta úroková sazba 

ve výši 10,2 % p. a. na pořízení dopravního vozidla v hodnotě 3 000 000 Kč. U úvěru 

v takové výši požadovala nebankovní instituce určitou záruku, nejlépe ve formě nemovitosti, 

která je ve vlastnictví podniku. 

 Postup pro stanovení výše úvěrových splátek je stejný jako u úvěru poskytnutého 

bankovní institucí. Opět lze uplatnit daňovou úsporu z odpisů pořízeného dlouhodobého 

majetku a placených úroků z úvěru. Výše uplatnitelných daňových úspor z nebankovního 

úvěru při uplatnění rovnoměrné metody odpisování je v Tab. č. 4.15. 

Tab. č. 4.15 Uplatnitelné DÚ z nebankovního úvěru při využití rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpisy 330 000 667 500 667 500 667 500 667 500 

Úroky 283 756 231 940 174 585 111 097 40 823 

Daň. úspora z odpisů 62 700 126 825 126 825 126 825 126 825 

Daň. úspora z úroků 53 914 44 069 33 171 21 108 7 756 

Celková daňová úspora 116 614 170 894 159 996 147 933 134 581 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků při uplatnění rovnoměrných odpisů činí 2 082 390 

Kč a její výpočet je uveden v Tab. č. 4.16. Podrobnější výpočet je v Příloze č. 5. 
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Tab. č. 4.16 PV CF z nebankovního úvěru při uplatnění rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Úmor  484 687 536 504 593 859 657 347 727 621 

Roční úrok  283 756 231 940 174 585 111 097 40 823 

Anuita (úmor + úrok)  768 443 768 444 768 444 768 444 768 444 

Celková daňová úspora  116 614 170 894 159 996 147 933 134 581 

CF celkem  651 829 597 550 608 448 620 511 633 863 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 

Diskontované CF  566 830 451 808 400 055 348 541 315 157 

∑ PV CF 2 082 390      

Zdroj: vlastní výpočty 

 Pro tuto formu financování při uplatnění zrychlených odpisů jsou uplatnitelné daňové 

úspory za jednotlivé roky uvedeny v Tab. č. 4.17. 

Tab. č. 4.17 Uplatnitelné DÚ z nebankovního úvěru při využití zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpisy 600 000 960 000 720 000 480 000 240 000 

Úroky 283 756 231 940 174 585 111 097 40 823 

Daň. úspora z odpisů 114 000 182 400 136 800 91 200 45 600 

Daň. úspora z úroků 53 914 44 069 33 171 21 108 7 756 

Celková daňová úspora 167 914 226 469 169 971 112 308 53 356 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Současná hodnota finančních toků při uplatnění zrychlených odpisů činí 2 049 597 Kč 

a její stanovení je uvedeno v Tab. č. 4.18. Podrobnější výpočet je v Příloze č. 5. 

Tab. č. 4.18 PV CF z nebankovního úvěru při uplatnění zrychlených odpisů (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Úmor  484 687 536 504 593 859 657 347 727 621 

Roční úrok  283 756 231 940 174 585 111 097 40 823 

Anuita (úmor + úrok)  768 443 768 444 768 444 768 444 768 444 

Celková daňová úspora  167 914 226 469 169 971 112 308 53 356 

CF celkem  600 529 541 975 598 473 656 136 715 088 

Diskontní faktor 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5617 0,4972 

Diskontované CF  522 220 409 787 393 496 368 552 355 542 

∑ PV CF 2 049 597      

Zdroj: vlastní výpočty 
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 U financování nebankovním úvěrem je efektivnější upřednostňovat uplatnění 

zrychlených odpisů, které jsou od rovnoměrných výhodnější o 32 793 Kč.  

4.7 Vyhodnocení nejefektivnější formy financování 

 Pro určení nejvhodnějšího způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku se 

vychází ze současné hodnoty finančních toků spojených s investicí vznikajících v době její 

životnosti. U této metody stanovení efektivity vybraných způsobů financování je kladen důraz 

na diskontování jednotlivých finančních toků. Nejvhodnější formou financování investice je 

potom ta, která má celkovou současnou hodnotu finančních toků nejnižší.  

 Porovnání vybraných možností financování podle výše celkové současné hodnoty 

finančních toků je zobrazeno v Tab. č. 4.19. 

Tab. č. 4.19 Stanovení nejefektivnější formy financování 

Forma financování DHM ∑ PV CF (v Kč) 

Samofinancování - rovnoměrné odpisy 2 631 901 

Samofinancování - zrychlené odpisy 2 599 108 

Bankovní úvěr - rovnoměrné odpisy 1 944 206 

Bankovní úvěr - zrychlené odpisy 1 911 412 

Bankovní úvěr s roční odloženou splatností - rovnoměrné odpisy 2 055 320 

Bankovní úvěr s roční odloženou splatností - zrychlené odpisy 2 023 887 

Nebankovní úvěr - rovnoměrné odpisy 2 082 390 

Nebankovní úvěr - zrychlené odpisy 2 049 597 

Leasing 1 941 780 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Podle předchozích výpočtů se nejvhodnější formou financování dlouhodobého 

hmotného majetku jeví financování prostřednictvím bankovního úvěru při zrychleném 

odpisování pořízeného majetku. Výše současné hodnoty finančních toků této formy 

financování je 1 911 412 Kč. 

 Druhou nejvhodnější formou financování dlouhodobého hmotného majetku je 

financování prostřednictvím leasingu. Tento způsob financování dosáhl horšího výsledku 

oproti financování prostřednictvím bankovního úvěru o 30 368 Kč. 

 Naopak nejméně vhodnou formou financování dlouhodobého hmotného majetku 

v tomto případě je samofinancování při uplatnění rovnoměrného odpisování. Výše celkové 
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současné hodnoty finančních toků u této formy financování činí 2 631 901 Kč. Tato forma 

financování je od leasingového financování dražší o 720 489 Kč. Výsledek lze zdůvodnit 

pouhou uplatnitelností daňové úspory z odpisů. Lze však vycházet z toho, že u této formy 

financování se podnik nezadlužuje, tudíž si udržuje finanční stabilitu a nezávislost. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pro společnost SGM, spol. s r. o. vybrat nejvhodnější způsob 

financování pořízení návěsného tahače Volvo FH 480 Globetrotter Euro 5. K výsledkům této 

práce bude společností SGM, spol. s r. o. přihlíženo při výběru nejvhodnější varianty 

financování. 

 Teoretická část práce je zaměřena na vymezení obsahové náplně potřebné 

ke správnému určení nejvhodnějšího způsobu financování. Konkrétně jsou v této části 

vysvětlena určitá základní doporučení, ke kterým by měla společnost při rozhodování o formě 

pořízení přihlížet. Také jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých možností interních 

a externích zdrojů financování. Dále jsou zde uvedeny vzorce a způsoby výpočtů, potřebné k 

správnému stanovení nejvhodnější varianty financování. 

 Druhá část je určena k představení společnosti SGM, spol. s r. o., historie jejího 

působení a služeb, které poskytuje. Je zde také podrobně vysvětlen předmět pořízení a kritéria 

potřebná ke stanovení nejvhodnější formy pořízení. 

 Ve třetí části práce jsou provedeny samotné výpočty vybraných forem financování 

pořízení dlouhodobého majetku a vyhodnocení jejich výsledků, na základě kterých je 

stanovena nejvhodnější forma financování. 

 Zhodnocení forem financování bylo provedeno na základě metody současné hodnoty 

výdajů a daňových úspor. Touto metodou bylo zjištěno, že nejvhodnější formou financování 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku je financování prostřednictvím bankovního úvěru 

při uplatnění zrychleného odpisování. Současná hodnota této formy financování byla ve výši 

1 911 412 Kč. Společností SGM, spol. s r. o. favorizovaná leasingová forma pořízení 

dlouhodobého majetku, byla v tomto modelovém příkladě o 30 368 Kč horší. 

 Naopak nejméně vhodnou formou financování dlouhodobého hmotného majetku 

v tomto případě je samofinancování při uplatnění rovnoměrného odpisování. Výše současné 

hodnoty finančních toků u této formy financování činí 2 631 901 Kč. Tato forma financování 

je od bankovního úvěru s využitím zrychleného odpisování dražší o 720 489 Kč. Výsledek lze 

zdůvodnit pouhou uplatnitelností daňové úspory z odpisů. Lze však vycházet z toho, že u této 

formy financování se podnik nezadlužuje, tudíž si udržuje finanční stabilitu a nezávislost. 
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 Na základě zjištěných výsledků lze společnosti doporučit jako nejvhodnější formu 

financování pořízení vozidla bankovní úvěr s uplatněním zrychlených odpisů, případně 

leasingovou formu financování. 

 


