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Anotace 

Diplomová práce se zabývá financováním dlouhodobého hmotného majetku a analýzou 

vyuţití vlastního a cizího kapitálu na jeho pořízení. Obsahem hlavní části této práce je 

popis jednotlivých způsobů financování, kde jsou popsány výhody a nevýhody 

jednotlivých způsobů financování, daňové dopady, administrativní náročnost a dostupnost 

konkrétního zdroje financování, a jejich analýza, včetně zdůvodnění doporučeného 

nejekonomičtějšího způsobu financování daného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Klíčová slova: 

Dlouhodobý hmotný majetek, financování, vlastní zdroje, cizí zdroje, úvěr, leasing, daňové 

odpisy, náklady. 

 

 

Summary 

The diploma thesis deals with the financing of tangible investment goods and the analysis 

of utilisation of internal and external sources for the acquisition. The main part of the thesis 

is addressed to characteristics of particular forms of financing, where the advantages and 

disadvantages of each form of the financing, tax impacts and administrative demand factor 

and the availability of particular source of finance are described and also their analysis. In 

this part there are also included reasons for most recommended economic way of financing 

of given tangible investment goods.   
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depreciation, expense. 
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1. ÚVOD 

Problematika rozhodování o vhodném způsobu financování investic je pro kaţdý podnik 

klíčová a mimořádně důleţitá. Financování investice značí rozhodnutí, které můţe 

významně ovlivnit budoucí vývoj podniku. Toto rozhodování je pro podnik jednou 

z nejdůleţitějších a zároveň nejobtíţnějších činností. Proto je nesporně důleţité, aby 

podnik věnoval rozhodování, výběru a vhodném způsobu financování investic velkou 

pozornost. Stejně jako dobrá investice můţe podpořit rozvoj podniku a upevnit jeho 

postavení na trhu, můţe špatná investice zapříčinit osudové finanční problémy. Smyslem 

finančního rozhodnutí je správná volba způsobu financování s cílem minimalizovat 

náklady na kapitál. 

Téma diplomové práce „Návrh optimálního způsobu financování stroje z oblasti dobývání 

surovin“ jsem si vybrala, neboť jsem několik let pracovala v leasingové společnosti a 

z vlastní zkušenosti tak vím, jak sloţité je rozhodování podniku při výběru nejvýhodnější 

formy financování u pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Hlavním zaměřením této diplomové práce je analýza zdrojů financování na pořízení 

nového dlouhodobého hmotného majetku – pracovního stroje dempr. Cílem této 

diplomové práce je navrhnout a vybrat nejvýhodnější a nejekonomičtější způsob 

financování tohoto stroje. Zaměřuje se na problematiku správného výběru financování. 

V teoretické části jsou uceleně poskytnuty informace a údaje o problematice jednotlivých 

způsobů financování a původu zdrojů. Dílčím cílem praktické části je zaměření se na 

nalezení dostupných moţností financování, porovnání výhod a nevýhod jednotlivých 

forem financování, porovnání daňových aspektů, moţností odepisování a vlastnictví 

předmětu. Na základě porovnání těchto aspektů jsou v této diplomové práci detailně 

popsány a rozebrány způsoby financování – financování z vlastních zdrojů, financování 

formou úvěru a financování formou finančního leasingu. Na základě konkrétní nabídky 

společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je provedena jejich podrobná analýza, která povede 

k závěrečnému rozhodnutí a výběru nejvhodnějšího způsobu financování, které je hlavním 

cílem této diplomové práce. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO STROJE 

Podnik Uhelno-Dobývací a.s. (fiktivní společnost) se zabývá dobýváním hnědého uhlí a 

jeho úpravou. Při povrchovém dobývání uhlí se vyuţívají výhradně stroje. Lidské síly se 

přestalo vyuţívat počátkem 20. století. Mimo hlavní technologické celky tvořící kolesové, 

korečkové nebo lopatové rypadla jsou zapotřebí také pomocné stroje, bez kterých by se 

provoz povrchového lomu neobešel. V porovnání s hlavními technologickými celky se 

jedná především o malokapacitní stroje, jako např. bagry, dozery (shrnovače), scrapery 

(snímají svrchní vrstvu zeminy), dempry, příkopová rypadla, překladače pasových 

dopravníků, atd. [11]. 

V souladu s podnikatelským záměrem se podnik rozhodl investovat do modernizace svých 

technologických celků. Cílem podniku je, aby nejen těţební a zpracovatelská část podniku 

patřila ke špičce jak z hlediska technického a ekonomického, tak i v oblasti minimalizace 

ekologických vlivů. Na základě těchto skutečností se podnik rozhodl pořídit nový pracovní 

stroj dempr zn. CASE 340B, který bude vhodně začleněn do technologického procesu. 

 

Obr. 1 Ukázka stroje Dempr CASE 340B [11] 
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2.1. Specifikace stroje 

Vybraný stroj je kloubový dempr. Jedná se o neocenitelné nákladní vozidlo, které se dobře 

pohybuje v těţkém terénu. I přes svou vysokou hmotnost (29.000 kg) se dokáţe také otočit 

ve stísněném prostoru. Dempr s pohonem všech kol je úspěšně nasazován v 

nejnáročnějších podmínkách. Jeho robustní široká korba se snadno nakládá a sklápí díky 

nízkým bočnicím. Maximální nosnost je 36.000 kg. Schopnost udrţet materiál uvnitř korby 

i na strmých svazích je aţ zaráţející. Hydro-pneumatické pérování přední nápravy s 

dlouhým zdvihem a výkyvné uloţení zadních náprav zabezpečuje klidnou jízdu po 

zvlněném terénu [11].  

2.2. Ekonomické údaje 

Pořizovací cena uvedeného stroje je 4.500.000,- Kč bez DPH. Výše DPH u tohoto stroje je 

20 %, tj. 900.000,- Kč. Celková cena včetně daně je 5.400.000,- Kč. Plánované pořízení 

nového stroje je v lednu 2011. Jelikoţ při výběru způsobu jeho financování je potřeba znát 

i ekonomické údaje podniku, je v Příloze 1 uvedena rozvaha této společnosti. 

Dle zákona o daních z příjmů je stroj zařazen do 2. odpisové skupiny, na základě zatřídění 

ve standardní klasifikaci produkce pod č. 29.52.2 jako stroj pro zemní práce a povrchové 

dobývání s vlastním pohonem (samojízdný). Doba odepisování dle 2. odpisové skupiny je 

5 let. Zákon o daních z příjmů umoţňuje poplatníkům, kteří jsou prvním vlastníkem 

hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1. aţ 3. pouţít zvýšený odpis 

v prvním roce odepisování o 10 % [18].  
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3. MOŽNÉ ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) dlouhodobě váţe finanční 

prostředky, proto rozhodování o případných nových investicích přímo ovlivňuje budoucí 

vývoj tohoto podniku. Můţe být pro podnik přínosem (ziskem) nebo přítěţí (ztrátou). Při 

rozhodování podniku o investování finančních prostředků jsou základními otázkami: do 

čeho investovat, kdy investovat, kolik investovat a jaký kapitál pro investování pouţít. 

Cílem investice po vynaloţení finančních prostředků je nejen získání budoucích uţitků, ale 

také dále zajištění růstu trţní hodnoty podniku a zajištění jeho platební schopnosti. 

Z celkového pohledu lze mluvit o efektivnosti investice. Pro splnění stanovených cílů 

podniku je třeba plnění určitých kroků a různých úkolů. Řízení finančních prostředků má 

tyto hlavní úkoly [6]: 

 Získávat kapitál (peníze) pro běţné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o 

kapitálové struktuře a jejích změnách – získávat úvěr, vydat akcie nebo obligace, 

restrukturovat zdroje, atd. – aktivity týkající se strany pasiv v rozvaze. 

 Rozhodovat o umístění kapitálu – nakoupit aktiva a financovat běţnou činnost 

podniku, vývoj nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům, volný 

kapitál investovat – aktivity týkající se strany aktiv v rozvaze. 

 Rozhodovat o rozdělení zisku – reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend. 

 Prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou 

stránku činnosti podniku, aby byla zajištěna finanční stabilita podniku.  

Rozhodování o investicích patří mezi nejdůleţitější manaţerské strategické rozhodování a 

je do značné míry ovlivněno dvěma faktory [6] – časem a rizikem, jelikoţ je budoucnost 

nejistá. Při rozhodování o investici nelze většinou zcela eliminovat riziko nepředvídaného 

vývoje budoucnosti a nelze tedy s jistotou předem říci, zda se pomocí investice podaří 

naplnit plánované cíle. 

Faktor času ovlivňuje hodnotu finančních prostředků tím, ţe mají v různých časových 

okamţicích rozdílnou hodnotu. Současné finanční prostředky mají vyšší hodnotu, neţ ty 

budoucí. Současné finanční prostředky můţe podnik investovat a získat z nich úrok nebo 

zisk. Budoucí hodnotu finančních prostředků lze vypočítat úrokováním. Pro účely 
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rozhodování se spíše pouţívá obrácený způsob, tj. odúročení (diskontování), kdy se 

zjišťuje současná hodnota budoucích finančních prostředků. 

Faktor rizika je moţné vyjádřit jako nebezpečí ztráty očekávaných výnosů z investovaných 

prostředků. Vzniká při rozhodování, kdy je moţný výběr z více variant forem financování. 

Ten, kdo rozhoduje, si nikdy dopředu nemůţe být jistý výsledkem. Pravidlem bývá, ţe 

varianta s vyšším rizikem mívá i vyšší zisk a naopak varianta s niţším rizikem mívá niţší 

zisk. Riziko ovlivňují také vnitřní a vnější vlivy podniku. Vnitřní vlivy jsou dány ze 

samostatného podniku. Příkladem je např. nesprávný odhad poptávky či nesprávné 

zaměření investice. Vnější vlivy jsou mimo podnik. Příkladem je např. hospodářská krize, 

legislativa a přírodní katastrofy.  

3.1.  Zdroje financování 

Při pořízení DHM je nutné učinit rozhodnutí, jaké finanční prostředky (kapitál) pouţít. Po 

rozhodnutí, jakou formu finančních prostředků podnik pouţije, je třeba také zajistit jejich 

získání či uvolnění. Finanční zdroje lze rozdělit dle několika hledisek [1], [6]: 

 Místo – původ kapitálu: 

o interní (vnitřní) zdroje – vycházejí z činnosti podniku, lze vyuţít u jiţ 

existujícího podniku, 

o externí (vnější) zdroje – zvenčí podniku, nevycházejí z činnosti podniku. 

 Vlastnictví – právní původ kapitálu: 

o vlastní zdroje – patřící podniku, 

- odpisy, 

- zisk, 

- výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob, 

- nově vydané akcie, 

o cizí zdroje – dluh podniku, 

- úvěr, 

- vydané a prodané obligace (dluhopisy), 

- splátkový prodej, 

- leasing (nájem zařízení či dopravních prostředků). 
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 Doba – čas splacení, do kdy je potřeba uhradit: 

o krátkodobé zdroje – splatnost do jednoho roku, 

o dlouhodobé zdroje – splatnost delší neţ jeden rok. 

 Pravidelnost vyuţití: 

o běţné financování – vyuţití na běţný provoz podniku, hlavní pouţítí pro 

financování oběţných aktiv (nákup materiálu, výplata mezd, placení nájemného, 

atd.), 

o mimořádné financování – vyţití při zaloţení a rozšiřování podniku (pořízení 

pozemků, budov či strojů, atd.) nebo při spojování či sanaci podniku, ale také při 

likvidaci podniku (vyrovnání dluhů, atd.). 

Mimo času a rizika je mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit rozhodování o 

finančních prostředcích. Faktory, které mohou ovlivnit v podniku rozhodování mezi 

vlastními a cizími zdroji jsou následující [6]: 

 podnik nedisponuje dostatečnými vlastními zdroji nutnými pro pořízení DHM a musí 

tak vyuţít cizí zdroje, 

 navyšováním vlastních zdrojů (nový společníci) přichází původní společníci o řídící 

pravomoce, zatímco vyuţitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli ţádná 

práva, 

 cizí kapitál bývá levnější neţ vlastní kapitál, ale pokud je míra cizího kapitálu 

vysoká, je obtíţnější ho získat a současně roste i jeho úroková míra, 

 cizí kapitál zvyšuje zadluţenost podniku. 

3.2.  Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje podniku jsou zdroje získané od majitelů podniku nebo zdroje získané 

podnikatelskou činností podniku. Zdrojem získaným od majitelů podniku je základní 

kapitál vloţený do podniku formou peněţitých a nepeněţitých vkladů. Zatímco zdroje 

vyplývající z činnosti podniku je zisk či odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého 

majetku. Vyuţití vlastních zdrojů financování má jednu hlavní výhodu a tou je sniţování 

potřeby úvěrů a tím spjaté závislosti na věřitelích, coţ upevňuje finanční situaci podniku. 

Podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích je totiţ ukazatelem finanční nezávislosti 

podniku. 
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3.2.1.  Odpisy 

Při pouţívání DHM se jeho hodnota sniţuje. Finanční vyjádření jeho opotřebení za určité 

období nazýváme odpisy [10]. Jejich hlavní funkcí je, ţe se stávají součástí nákladů. Pro 

podnik jsou výhodnější neţ zisk, jelikoţ nepodléhají zdanění. Daňové odpisy jsou řízeny 

zákonem o dani z příjmů [18], který umoţňuje podniku volit mezi rovnoměrným 

(lineárním) nebo zrychleným (degresivním) odpisováním. Rovnoměrné odpisování se 

vyznačuje v kaţdém roce stejnou výší odpisů. Zrychlené odpisování se vyznačuje 

nerovnoměrným rozloţením výše odpisů v průběhu odepisování. Cílem zrychleného 

odepisování je promítnout do nákladů v co nejkratší době maximum ze vstupní ceny.  

Výši odpisů můţe ovlivnit: 

 hodnota odpisovaného DHM, 

 zvolená metoda odpisování: 

o rovnoměrné (lineární) odepisování, 

o zrychlené (degresivní) odepisování – umoţňuje rychlejší akumulaci 

ekonomických zdrojů podniku a tím i zavádění nové, moderní techniky, 

 odpisová sazba – zákon o daních z příjmu [18] ukládá zatřídění DHM do odpisových 

skupin, které stanovují dobu odepisování a výši odpisů pro jednotlivé roky. 

 

Na téma odpisů navazují a dále je rozvádí další kapitoly, kde jsou podrobněji rozvedeny, 

jejich výpočet a daňové dopady na jednotlivé způsoby financování.  

3.2.2.  Zisk 

Jedná se o zisk (po zdanění) nerozdělený mezi majitele, vyuţitelný k dalšímu podnikání. 

V souvislosti s vyuţitím zisku lze mluvit o samofinancování. Výhodou pouţití zisku je to, 

ţe nevznikají náklady na cizí zdroje, nezvyšuje se objem závazků a sniţuje se finanční 

riziko podniku plynoucí ze zadluţení [10]. Nevýhodou je, ţe zisk není stabilním zdrojem. 

Zisk je často vyuţíván pro financování velmi rizikových investic, kdy není moţné získat 

k financování cizí zdroje. 
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3.2.3.  Výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob 

Podnik můţe získat mimořádné finanční prostředky prodejem či likvidací hmotného 

majetku či zásob [6]. Tyto prostředky jsou často vyuţívány k obnově či modernizaci 

majetku podniku.  

3.2.4.  Nové vydané akcie 

Vydání nových akcií zvyšuje základní kapitál podniku [6]. Kapitál vloţený majiteli 

podniku je pozitivním signálem pro poskytovatele cizího kapitálu. Ukazuje tak účast 

majitelů na pozitivním rozvoji podniku a ochotu sniţovat podnikatelské riziko. Vzhledem 

k tomu, ţe akcie nejsou předmětem analýzy této diplomové práce, není této formě 

financování dále věnována pozornost.  

3.3.  Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou charakterizovány jako závazek (dluh) podniku, který je splatný do určité 

doby a jejich získání znamená vynaloţení dalších nákladů [6]. Je nutno počítat s náklady 

za jeho pouţívání, které jsou ve formě úroku a dalších výdajů spojených s jeho získáním 

(poplatky, provize). Dle doby splatnosti lze cizí zdroje rozdělit na zdroje krátkodobé 

(splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ jeden rok). Pro účely této 

diplomové práce je zanedbáno vyuţití krátkodobých cizích zdrojů, jelikoţ nejsou vhodné 

pro pořízení DHM a vyuţívají se spíše pro pořizování oběţného majetku. Důvodem je 

sjednocení ţivotnosti majetku a způsobu jeho financování.  

3.3.1.  Úvěr 

Úvěrem se obecně rozumí vztah mezi dluţníkem (uţivatelem úvěru) a věřitelem za předem 

domluvených podmínek. Věřitelem bývají bankovní instituce, ale také nebankovní 

instituce jako leasingové společnosti [1]. Dle předem domluvených podmínek se výše 

půjčeného úvěru splatí i se stanovenými úroky. Z pohledu dluţníka je úrok cena, kterou 

platí za získání úvěru a vypočítá se dle stanovené úrokové míry z půjčené částky úvěru. 

Celkovou cenu úvěru určuje nejen výše úvěru a úroková sazba, ale i doba splacení, způsob 

splacení a bonita klienta. Pro poskytnutí úvěru můţe věřitel poţadovat nějakou formu 

ručení (zástava majetku, ručení směnkou, či kombinace obou forem).  
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Jelikoţ je tento způsob financování jeden z moţných způsobů financování, je úvěru 

v dalších kapitolách věnována větší pozornost. Další kapitoly podrobněji rozvádějí 

dostupnost financování, porovnání výhod a nevýhod, daňových aspektů, atd. 

Rozdělení úvěrů 

Bankovní i nebankovní instituce nabízejí širokou nabídku úvěrů. Úvěry lze rozlišovat dle 

poskytujícího subjektu, splatnosti úvěru, účelu a povahy, zajištění, měny, ve které je úvěr 

poskytován a dle výplaty [8], [2]:  

 Poskytující subjekt: 

o bankovní – banka, 

o nebankovní – leasingová společnost. 

 Splatnost úvěru: 

o krátkodobé – doba splatnosti do jednoho roku, 

o střednědobé – doba splatnosti do pěti let, 

o dlouhodobé – doba splatnosti nad pět let. 

 Účel úvěru: 

o provozní – určené na provoz podniku, bez konkrétního účelu,  

o investiční – určené na konkrétní účel, předem vybraný, např. na pořízení DHM.  

 Povaha úvěru: 

o jednorázové – čerpání jedenkrát, 

o opakované – čerpání vícekrát do určitého limitu, např. kontokorentní úvěry. 

 Zajištění úvěrů: 

o kryté – zajištění formou osobní (ručení směnkou) či reálnou (ručení movitou 

věcí – zástava), 

o nekryté – bez zajištění, poskytování hlavně prvotřídním klientům. 

 Druh poskytované měny: 

o korunové – splácení úvěru v českých korunách, 

o devizové – splácení úvěru v předem domluvené cizí měně, např. euro. 

 Typ výplaty:  

o přímé – poskytnutá výše úvěru se vyplácí uţivateli úvěru, 

o nepřímé – poskytnutá výše úvěru se vyplácí obchodníkovi poskytujícímu sluţby 

uţivateli úvěru, umoţňuje nákup zboţí a sjednání úvěru na jednom místě. 
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Typy úvěrů lze různě kombinovat. Příkladem můţe být dlouhodobý účelový korunový 

úvěr krytý směnkou. Různé typy úvěrů mohou mít různou výši úrokové sazby. Například 

úvěr se zajištěním mívá niţší úrokovou sazbu neţ úvěr bez zajištění. 

U kaţdého úvěru je potřeba zvolit frekvenci a způsob jeho splácení.  

 Frekvence splácení: 

o měsíční, 

o čtvrtletní, 

o pololetní, 

o roční. 

 Způsob splácení [1]: 

o rovnoměrné splácení – stejná (konstantní) výše splátek úvěru + úrok z dluţné 

částky, tj. součet je v různých výších, 

o splácení s anuitou – součet výše splátky úvěru a úroku z dluţné částky je 

konstantní, 

o individuální splátkový plán – individuálně domluvené výše splátek úvěru a 

termíny jejich splacení. 

3.3.2. Obligace 

Obligace neboli také dluhopisy [4] jsou půjčka, kterou poskytuje nový majitel vydavateli. 

Dluhopisy jsou vyuţívány především pro své výnosy v podobě pravidelných úroků. 

Dluhopisy mají podobné rysy s dlouhodobými bankovními úvěry. Dluhopis obsahuje 

nominální hodnotu, úrokovou sazbu a datum splatnosti. Vydavatel dluhopisu vyplácí 

majiteli dluhopisu v době splatnosti jeho jmenovitou hodnotu nebo v daných termínech. I 

kdyţ mají dluhopisy široké vyuţití, nebudou předmětem analýzy této diplomové práce, a 

proto není v této podkapitole věnován prostor pro podrobnější popis. 

3.3.3. Splátkový prodej 

Splátkový prodej má některé podobné rysy jako úvěr a leasing, nicméně pro financování 

větších investičních záměrů není vhodný [6]. Je vhodný spíše na spotřební zboţí. 

Vzhledem k tomu, ţe má podnik širší moţnosti vyuţití v úvěru či leasingu, nebude 

splátkový prodej předmětem analýzy této diplomové práce, a proto není věnována větší 

pozornost v této kapitole jeho popisu. 



Bc. Petra Kleinová: Návrh optimálního způsobu financování 

 

2011  11 

3.3.4. Leasing 

Asi nejnovější formou financování pomocí cizího kapitálu je leasing. Jedná se o 

alternativu, kdy je moţno koupit DHM bez výrazného zadluţení. V mnoha publikacích je 

leasing jednoduše popisován jako podnájem. P. Valouch [9, str. 9] leasing definuje 

následovně: „Leasing tedy neznamená nic jiného, neţ pronájem hmotných či nehmotných 

věcí a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nájemci v průběhu doby pronájmu 

pouţívat.“ Nájemce má tedy jen právo předmět leasingu po dobu nájmu uţívat. Dodavatel 

předmětu leasingu uzavírá kupní smlouvu s pronajímatelem, který pak uzavírá s nájemcem 

leasingovou smlouvu. Vlastnictví předmětu leasingu přechází do vlastnictví pronajímatele. 

Leasingová smlouva obsahuje údaje nejen o předmětu leasingu a doby jeho nájmu, ale také 

za jakou úplatu bude předmět leasingu pronajímán a řešení vlastnictví po skončení nájemní 

smlouvy. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi rozšířenou formu financování pořízení DHM, je 

problematice leasingu i nadále věnována pozornost. Další kapitoly podrobněji rozvádějí 

dostupnost financování, porovnání výhod a nevýhod, daňových aspektů, atd. 

Rozdělení leasingu 

Leasing je moţné rozdělit dle různých kritérií. Z hlediska majetkových vztahů na začátku a 

na konci leasingové smlouvy lze leasing členit [9]: 

 Finanční leasing: 

o po skončení doby nájmu dochází k odprodeji předmětu leasingu za odkupní cenu 

(zůstatkovou hodnotu) do vlastnictví nájemce, 

o v českých zákonech se setkáváme s pojmem finanční pronájem s následnou 

koupí najaté věci [18], 

o délka leasingu je dle výše uvedeného zákona minimálně 36 měsíců (jedná se o 

podmínku z hlediska daňové uznatelnosti nákladů), 

o nájemce hradí výdaje spojené s provozem předmětu leasingu. 

  Operativní leasing: 

o  po skončení doby nájmu dochází k vrácení předmětu leasingu pronajímateli, 

o není stanovena minimální délka leasingu, 

o délka leasingu bývá kratší neţ doba ţivotnosti a odepisování předmětu leasingu, 
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o výdaje spojené s provozem předmětu leasingu většinou hradí pronajímatel, 

smluvně ale mohou být přeneseny na nájemce. 

 Full service leasing: 

o vyšší forma operativního leasingu s veškerými sluţbami (zajištění záručního a 

pozáručního servisu a údrţby, zajištění pojištění, vedení administrativy, atd.), 

tyto sluţby mohou být levnější, neţ by si je nájemce vyřizoval sám, jelikoţ 

pronajímatel má větší portfolio a tím lepší pozici při vyjednávání cen sluţeb. 

 Zpětný leasing: 

o specifický typ finančního leasingu,  

o dodavatel a nájemce je stejná osoba, která nabízí prodej předmětu, 

o po prodeji se stává novým vlastníkem leasingová společnost a původní vlastník 

se stává nájemcem, 

o po skončení doby nájmu přechází vlastnictví zpět na nájemce. 
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4. VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH MOŽNOSTÍ 

FINANCOVÁNÍ 

Při pořizování DHM se kaţdý podnik dostane do situace, kdy je třeba učinit zásadní 

ekonomické rozhodnutí, jakou formu financování na jeho pořízení pouţije. Podnik by ve 

svém vlastním zájmu měl prověřit všechny dostupné alternativy financování pro pořízení 

poţadovaného DHM. Právě toto ekonomické rozhodnutí podniku je předmětem této 

diplomové práce, tj. výběr nejoptimálnějšího způsobu financování. Pro účely této 

diplomové práce byly zvoleny následující alternativy financování pořízení DHM: 

financování z vlastních zdrojů, vyuţití financování pomocí úvěru nebo leasingu. Kaţdá 

z těchto variant má své výhody a nevýhody a tato kapitola se zaměřuje na jejich zjištění.   

Pro hodnocení jednotlivých způsobů financování byly vybrány následující aspekty 

jednotlivých zvolených způsobů financování [9]: 

 dostupnost a poţadované doklady, 

 daňové dopady, 

 administrativní náročnost a právo disponování s majetkem, 

 v neposlední řadě jejich analýza. 

4.1. Financování z vlastních zdrojů 

Hlavním předpokladem pro pořízení investice z vlastních zdrojů je, aby podnik měl 

k dispozici volné finanční prostředky. Pokud má podnik volné finanční prostředky, nemusí 

to vţdy ale znamenat, ţe se investice automaticky pořídí z vlastních zdrojů. Je potřeba se 

zamyslet nad oportunitními náklady
1
, které jsou definovány P. Valouchem [9, str. 17] „ 

jako prospěch, o který je dotyčný podnik připraven tím, ţe se rozhodne pro jinou 

alternativu.“ Financování z vlastních zdrojů má řadu výhod a nevýhod. 

 Výhody: 

o podnik se nezadluţuje, 

o podnik se stává ihned vlastníkem pořízeného DHM a není omezován v jeho 

uţívání, 

                                                
1
 Oportunitní náklady = náklady obětované příleţitosti 
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o v budoucích obdobích není podnik zatíţen dalšími finančními náklady (výdaji) 

jako je tomu při vyuţití cizích zdrojů, 

o podnik má moţnost promítnout cenu pořízeného majetku do nákladů formou 

daňových odpisů.  

 Nevýhody: 

o vysoké jednorázové výdaje v okamţiku pořízení DHM, 

o negativní ovlivnění cash flow, ubírá podniku finanční prostředky, které by mohl 

vyuţít jinde, 

o oportunitní náklady vzniklé moţností investovat jiným způsobem. 

4.1.1. Dostupnost financování  

Záleţí jen na podniku, zda má volné finanční prostředky, které je ochoten vyuţít tímto 

způsobem. Financování z vlastních zdrojů je nejrychlejší a nejbezpečnější způsob. Hlavní 

výhodou je, ţe nevyţaduje ţádné další náklady, jako jsou například poplatky nebo úroky, 

které je nutno vynaloţit při vyuţití cizích zdrojů. 

4.1.2. Daňové dopady 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, podnik se při financování z vlastních zdrojů stává ihned 

vlastníkem DHM a dle zákona o daních z příjmů [18] můţe uplatnit daňové odpisy 

z DHM. Uplatněním daňových odpisů v nákladech podniku se tak sníţí základ daně a 

v důsledku toho i daňová povinnost. Výše ročních daňových odpisů závisí na zařazení 

DHM do odpisové skupiny. Výhodou ročního odpisu za první rok je, ţe je moţno jej 

uplatnit bez ohledu na to, kdy byl v průběhu roku pořízen. Nezáleţí tedy, zda je zakoupen 

na začátku nebo konci roku.  Výše daňových odpisů závisí také na zvoleném způsobu 

odepisování. Odepisování DHM je moţné zahájit v následujícím měsíci, kdy byly splněny 

podmínky odepisování, tzn. dnem uvedení stroje do provozu. 

Je-li pořízen stroj z vlastních zdrojů, je moţnost jednorázově uplatnit daň z přidané 

hodnoty (dále jen DPH) v celkové výši, pokud to nevylučuje zákon o dani z příjmů [18]. 
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4.1.3. Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem 

Při financování DHM z vlastních zdrojů není potřeba nikde dokládat ţádné dokumenty a 

tak je administrativní náročnost minimální. Je spojená především s evidováním majetku 

uvnitř podniku. Jelikoţ je podnik vlastníkem DHM, není nijak omezován v jeho uţívání. 

4.2.  Financování pomocí úvěru 

Oproti financování z vlastních zdrojů má podnik při financování pomocí úvěru výhodu, ţe 

není potřeba velké mnoţství volných finančních prostředků. Potřebné finanční prostředky 

získá od věřitele. I tento způsob financování má řadu výhod a nevýhod [9]. 

 Výhody: 

o i přes financování pomocí cizích zdrojů pro pořízení investice se podnik ihned 

stává vlastníkem pořízeného DHM, 

o moţnost vyuţití daňově uznatelných nákladů (výdajů) pomocí daňových odpisů, 

o moţnost uplatnit celou výši DPH z ceny pořízeného DHM, 

o úroky z úvěru jsou uznatelným nákladem (výdajem), 

o moţnost plánování cash flow, jelikoţ jsou známé výše splátek úvěru, 

o moţnost vyuţití státních dotací. 

 Nevýhody: 

o moţnost vyuţití případných volných finančních prostředků v jiné oblasti, 

o vynaloţení zvýšených nákladů na případné poplatky za vyřízení a vedení úvěru a 

úroky z úvěru, 

o splátky z úvěru je potřeba platit vţdy, i kdyţ se podnik dostane do nepříznivé 

finanční situace, 

o zvyšuje zadluţení podniku, 

o zvyšuje rizikovost, která můţe mít vliv na investory a obchodní partnery, 

o sniţuje bonitu podniku, která můţe mít vliv na podmínky při ţádosti o další 

financování pomocí cizích zdrojů. 

4.2.1. Dostupnost financování  

Před získáním samotného úvěru musí podnik podstoupit proces schválení. Nejdříve musí 

podnik poskytovateli úvěru předloţit společně s ţádostí o úvěr příslušně registrační a 
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ekonomické podklady, které se mohou lišit výší úvěru a formou zajištění. V ţádosti ţadatel 

uvádí výši úvěru, frekvenci, způsob splácení a účel úvěru. Doloţené ekonomické podklady 

slouţí k posouzení investice a bonity klienta. Základem jsou registrační doklady. 

 Registrační doklady:  

o výpis z obchodního rejstříku, 

o registrace daňového identifikačního čísla plátce DPH, 

o jeden aţ dva doklady totoţnosti zástupce podniku, 

o plná moc v případě zastupování podniku pověřenou osobou. 

 Ekonomické podklady:  

o daňové přiznání za dvě uzavřená účetní období včetně rozvahy a výkazu zisků a 

ztrát, 

o předběţné výsledky aktuálního roku, 

o doklad o bezdluţnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správě 

sociální zabezpečení, 

o podnikatelský záměr – u sloţitějších případů. 

I kdyţ podnik dodá poskytovateli úvěru všechny potřebné doklady, není zaručeno, ţe úvěr 

bude ţadateli poskytnut. Na základě doloţených podkladů poskytovatel úvěru prověřuje 

ţadatele a rozhoduje o zamítnutí či poskytnutí úvěru a výši úroků. Rozhodování 

poskytovatele ovlivňuje bonita klienta, zaměření investice a vhodnost zástavy [5]. Další 

doplňující informace o podniku, které mohou ovlivnit rozhodnutí o poskytnutí či zamítnutí 

úvěru, jsou včasné plnění závazků a pověst ţádajícího podniku či jeho osobní znalost. 

Zdrojem informací pro poskytovatelů úvěru jsou různé databáze: 

 Bonita klienta – popisující ve své publikaci H. Sůvová [5, str. 179] se zaměřením na: 

o „rentabilitu (tvorbu zisku), 

o finanční toky (cash flow), 

o úvěrové zatíţení (zadluţenost), 

o míru likvidity (schopnost splácet závazky).“ 

 Bankovní a nebankovní registr [14] – hodnotící platební morálku ţadatelů. 

 Solus [16] – registr evidující klienty s problémy se splácením svých závazků. 

 Systém sledování vazeb [12] – sledování ekonomické spjatosti subjektů. 
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Doba posuzování a následného schválení či zamítnutí úvěru se můţe u jednotlivých 

poskytovatelů úvěru výrazně lišit. Ţadatel proto musí vţdy počítat s určitým prodlením.  

Podmínky pro poskytnutí úvěru u UniCredit Leasing CZ, a.s.: 

 poplatek ve výši 0 – 1,5% (max. 50.000,-) za sepsání úvěrové smlouvy, 

 podpis zajišťovací smlouvy o převodu vlastnického práva v kombinaci se smlouvou 

o výpůjčce [17], tzn. ekonomickým vlastníkem je podnik (daňově a účetně eviduje a 

odepisuje) a právním vlastníkem je poskytovatel úvěru (poskytne předmět do uţívání 

podniku), 

 podpis směnky jako formu zástavního práva v plné výši úvěru. 

4.2.2. Daňové dopady 

Jak jsem jiţ zmínila, pokud podnik vyuţije financování pomocí úvěru, i přesto se podnik 

stává vlastníkem předmětu a tudíţ můţe vyuţívat stejné moţnosti jako u financování 

z vlastních zdrojů, tj. vyuţití daňových odpisů. Výpočet daňových odpisů je stejný jako při 

financování z vlastních zdrojů. Mimo daňových odpisů vstupují do nákladů také úroky 

z úvěru. Nejběţnějším způsobem splacení úvěru je splácení s anuitou, tj. splácení se 

stejnými splátkami po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Výše splátky úvěru se skládá ze 

dvou částí – úmoru úvěru a úroku. Úmor úvěru kaţdou splátkou sniţuje dluţnou částku a 

výše úroku je vypočtena pro zbývající výši dluhu. Během trvání úvěrové smlouvy dochází 

k tomu, ţe se úroková část splátky sniţuje a úmorová část se zvyšuje. Daňovým dokladem 

je faktura o pořízení předmětu úvěru a účetním dokladem je splátkový plán. 

4.2.3. Realizace úvěru 

Pokud podnik získá úvěr, je sepsána mezi dluţníkem a věřitelem smlouva o úvěru 

s přesnými podmínkami a v případě potřeby i smlouva zástavní.  

Smlouva o úvěru [5] obsahuje: 

 výši úvěru, 

 úrokové podmínky, 

 obchodní (všeobecné) podmínky, 

 dobu splatnosti, 

 způsob splacení, 
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 účel úvěru, 

 druh a výše zástavy, 

 případně spoludluţníky či ručitele. 

 

Zpravidla bývá při podpisu smlouvy o úvěru účtován poskytovatelem úvěru poplatek za 

vyřízení. Výše poplatku ovlivňuje poskytovaná výše úvěru. Společně se smlouvu o úvěru 

poskytovatel vypracovává splátkový plán s jednotlivými termíny splácení a výší splátek.  

4.2.4. Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem 

Administrativní náročnost oproti financování z vlastních zdrojů roste ještě před 

poskytnutím úvěru, kdy poskytovateli je potřeba doloţit mnoho dokumentů. Pokud podnik 

nemá tyto dokumenty k dispozici, pak administrativní náročnost dále narůstá na jejich 

získání. Další dodatečné administrativní poţadavky rostou s výší poskytovaného úvěru. 

Čím je výše úvěru vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost, ţe poskytovatel úvěru bude 

poţadovat další záruky jako např. směnky jednatelů. Stejně jako u financování z vlastních 

zdrojů má podnik běţné administrativní úkony spojené s evidováním majetku uvnitř 

podniku. 

Právo disponování s majetkem určuje přímo úvěrová smlouva. Pokud není součástí 

úvěrové smlouvy smlouva o převodu vlastnického práva, je moţné předmět financování, 

pokud se stane nepotřebný prodat a zbývající část úvěru buď jednorázově doplatit z trţby 

za prodej předmětu nebo pouţít na hrazení následných splátek dle splátkového plánu. 

Pokud je ale součástí úvěrové smlouvy smlouva o převodu vlastnického práva, jsou práva 

s předmětem volně disponovat značně omezena.  

4.3. Financování pomocí leasingu 

Další moţností financování je pomocí leasingu. Podobně jako úvěr lze získat leasing od 

bankovního či nebankovního subjektu. I tento způsob financování má řadu výhod a 

nevýhod [9]: 

 Výhody: 

o moţnost vyuţití případných volných finančních prostředků v jiné oblasti, 

o leasingové splátky (nájemné) jsou uznatelným nákladem (výdajem), 

o moţnost vyuţití výhodnější nabídky pojištění předmětu leasingu, 
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o moţnost plánování cash flow, jelikoţ jsou známé výše splátek leasingu. 

 Nevýhody: 

o podnik není vlastníkem předmětu leasingu, je jím pronajímatel a proto daňově 

uznatelné odpisy můţe uplatnit jen pronajímatel, 

o nelze odečíst celou výši DPH z ceny pořízeného majetku, lze uplatnit jen část 

z mimořádné leasingové splátky (dále jen MLS) a následně její časové rozlišení 

z jednotlivých splátek dle splátkového plánu, 

o vynaloţení zvýšených nákladů na případné poplatky za vyřízení a splátky 

navýšené o finanční marţi, 

o splátky z leasingu je potřeba platit vţdy, i kdyţ se podnik dostane do nepříznivé 

finanční situace, 

o zvyšuje rizikovost, která můţe mít vliv na investory a obchodní partnery, 

o sniţuje bonitu podniku, která můţe mít vliv podmínky při ţádosti o další 

financování pomocí cizích zdrojů. 

 

Jediným rozdílem je při financování pomocí finančního či operativního leasingu po 

skončení doby nájmu. Po ukončení finančního leasingu přechází po uhrazení zůstatkové 

hodnoty vlastnictví předmětu leasingu na podnik, kdeţto u operativního leasingu vrací 

podnik předmět zpět pronajímateli.  

4.3.1. Dostupnost financování  

Stejně jako u úvěru podléhá leasing také procesu schválení. Proces schvalování je zde 

totoţný jako u úvěru. Klient (nájemce) i zde musí dodat poţadované podklady, které jsou 

analyzovány, a čeká na vyjádření schválení či zamítnutí financování. I při tomto způsobu 

financování je nutné počítat s časovou prodlevou způsobenou jeho získáním.  

Pro posouzení ţádosti je také potřeba doloţit podklady potřebné k posouzení investice a 

bonity klienta jako u financování pomocí úvěru (Kapitola 4.2.1.). Registrační doklady – 

výpis z obchodního rejstříku, registrace daňového identifikačního čísla plátce DPH, jeden 

aţ dva doklady totoţnosti zástupce podniku, plná moc v případě zastupování podniku 

pověřenou osobou. Ekonomické podklady, jsou ale v případě leasingu o něco mírnější. 

Stačí jen doloţení daňového přiznání za dvě uzavřená účetní období včetně rozvahy a 

výkazu zisků a ztrát a předběţné výsledky aktuálního roku. 
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Stejně jako u financování pomocí úvěru není doloţení všech dokladů zárukou schválení 

leasingu. 

4.3.2. Daňové dopady 

Vzhledem k tomu, ţe podnik (nájemce) není vlastníkem předmětu financování, odpadá zde 

moţnost vyuţití daňově uznatelných odpisů.  

I kdyţ není podnik vlastníkem předmětu leasingu, můţe uplatnit DPH z MLS, která bývá 

hrazená jiţ před převzetím předmětu financování a bývá vyuţívána jako záloha. Ve 

splátkovém plánu se připočítává se DPH k jednotlivým splátkám včetně MLS v poměrné 

výši a podnik má právo si ji uplatňovat postupně, nikoliv najednou při pořízení leasingu.  

Jednotlivé splátky leasingu lze uplatnit jako náklad sniţující základ daně a tedy i daňovou 

povinnost v jednotlivých letech. Pokud podnik hradil MLS, vstupuje do nákladů také její 

poměrná část.  

4.3.3. Realizace leasingu 

Stejně jako u financování pomocí úvěru je sepsána mezi nájemcem a pronajímatelem 

smlouva s přesnými podmínkami a v případě potřeby i smlouva zástavní.  

Smlouva o leasingu obsahuje [9]: 

 specifikaci předmětu leasingu, cenu, výši MLS, financovanou hodnotu
2
 a 

pojištění, 

 obchodní (všeobecné) podmínky, 

 délku leasingu, 

 způsob splacení – výši a frekvenci splátek, 

 druh a výše zástavy, 

 případně spoludluţníci či ručitelé. 

 

Cena leasingu [9] zahrnuje splátky z pořizovací ceny předmětu leasingu, marţi 

pronajímatele a další moţné náklady pronajímatele spojené s předmětem leasingu. V této 

ceně je také zahrnuta MLS (v publikacích téţ uváděna jako „akontace“) jako první 

                                                
2
 financovaná hodnota předmětu leasingu = pořizovací cena předmětu leasingu – výše mimořádné leasingové splátky 
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navýšená leasingová splátka. Výše této splátky je určena při schvalovacím procesu, která je 

ovlivněna bonitou klienta.  

Ve smlouvách se často vyskytuje tzv. leasingový koeficient, který udává o kolik, je 

leasingová cena vyšší oproti pořizovací ceně. Z koeficientu lze pak jednoduše určit, o kolik 

nájemce přeplatí během leasingu pořizovací cenu. Slouţí tak uţ při hodnocení jednotlivých 

nabídek. 

Jelikoţ je po dobu trvání leasingu vlastníkem předmětu leasingu pronajímatel, je téměř 

vţdy součástí leasingové smlouvy i sjednané pojištění předmětu leasingu. Pokud tak není 

učiněno, musí nájemce dokládat, ţe si pojištění sjednal individuálně sám. Pronajímatel se 

tak chrání proti škodám, které můţe způsobit předmět leasingu nebo proti jeho zcizení či 

poškození.  

Podmínky leasingové společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. pro poskytnutí leasingu: 

 poplatek ve výši 0 – 1% (max. 30.000,-) za sepsání leasingové smlouvy, 

 součástí leasingové smlouvy je pojištění předmětu financování s vinkulací ve 

prospěch leasingové společnosti, 

 podpis směnky jako formu zástavního práva v plné výši úvěru. 

4.3.4. Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem 

Administrativní náročnost je v porovnání u financování pomocí úvěru menší. Obvykle při 

vyřizování leasingové smlouvy není potřeba tak důkladná analýza jako při schvalování 

úvěru. Příčinou je, ţe vlastníkem předmětu leasingu je sám pronajímatel a součástí 

leasingové smlouvy bývá i pojištění předmětu leasingu. Podrobnost analýzy také ovlivňuje 

výše pořizovací hodnoty a výše MLS. Pokud je součástí leasingové smlouvy i pojištění, 

můţe podnik ušetřit nejen administrativní úkony, ale také finanční prostředky na jeho 

pořízení. 

Právo disponování s majetkem u leasingu je značně omezeno. Vyplývá to ze vztahu, kdy 

vlastníkem předmětu financování je pronajímatel. Nájemce proto nemá oprávnění bez jeho 

souhlasu provádět na předmětu leasingu jakékoliv úpravy. 

S pojištěním ale nejsou spjaté jen výhody. Nevýhody se projeví v případě vzniku pojistné 

události, kdy pojistné plnění můţe být vinkulováno ve prospěch leasingové společnosti. 

Výjimkou je, pokud se jedná o drobnou pojistnou událost a pokud má nájemce splacené 
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všechny předepsané leasingové splátky, je pojistné plnění pojišťovnou vyplaceno nájemci. 

V opačném případě je pojistné plnění pouţito na uhrazení nesplacených leasingových 

splátek. Jiný případ je ale odcizení nebo totální škoda předmětu leasingu, kdy je pojistné 

plnění pojišťovnou vyplaceno vţdy přímo pronajímateli, který ho vyuţije na uhrazení 

zbývajících leasingových splátek. Teprve v případě, ţe po uhrazení všech zbývajících 

leasingových splátek zbývá část pojistného plnění, je proplaceno nájemci. 

4.3.5. Ukončení leasingu 

Je několik moţností ukončení leasingu. Během trvání leasingu můţe nastat několik 

nepředvídatelných událostí, které mohou zapříčinit i jeho předčasné (mimořádné) 

ukončení. 

Moţnosti ukončení leasingu: 

 Řádné ukončení smlouvy – nájemce řádně splatil všechny předepsané splátky, 

o u finančního leasingu pak po zaplacení zůstatkové hodnoty předmětu leasingu 

přechází jeho vlastnictví z pronajímatele na nájemce, 

o u operativního leasingu dochází k vrácení předmětu leasingu pronajímateli. 

 

 Mimořádné ukončení smlouvy – předčasné ukončení leasingu, 

o porušení smluvních povinností nájemcem – nájemce řádně neplatí předepsané 

splátky, nepovolená manipulace s předmětem leasingu, atd., 

o poškození předmětu leasingu – předmět leasingu jiţ není způsobilý k dalšímu 

uţití, 

o odcizení předmětu leasingu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Podnik Uhelno-dobývací a.s. plánuje pořízení nového pracovního stoje – dempru zn. 

CASE 340B. Volné finanční prostředky na pořízení stroje z vlastních zdrojů má podnik 

dostatek. Dle rozvahy uvedené v Příloze 1 má k dispozici má krátkodobý finanční majetek 

ve výši Kč 59.565.000,- Kč. Vedení podniku zvaţuje jiný způsob financování mimo 

pořízení stroje z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, ţe podnik vykazuje zisk, je výhodné 

vyuţít výhod tzv. daňového štítu. Dalšími alternativami financování stroje je pomocí úvěru 

či finančního leasingu. Jelikoţ podnik po prostudování podmínek pro poskytnutí leasingu 

má podmínku, a to být nejpozději po ukončení financování majitelem stroje, není moţné 

uvaţovat o operativním leasingu.  

K posouzení efektivity jednotlivých variant jsou proto sledovány dva ukazatele - peněţní 

toky spojené s jednotlivými způsoby financování a peněţní toky vypočtené ze současné 

hodnoty budoucích výdajů pomocí odúročení (diskontování) [6].  

5.1. Náklady na kapitál 

5.1.1. Náklady na vlastní kapitál 

Různé způsoby financování přinášejí různá rizika [7]. Pokud podnik uloţí finanční 

prostředky do banky nebo nakoupí státní obligace, jsou tyto moţnosti bez rizika, ale 

výnosnost je poměrně malá. Pokud ale podnik investuje finanční prostředky do rozvoje 

podniku, můţe investice přinést vyšší zisk, ale také můţe být ztrátová. Investiční riziko je 

proto spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů (výsledků). Ocenění rizika je moţné 

pomocí modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model, dále jen CAPM) [3]:  

 

fmifi rrErrE )(      (1) 

 

kde  E(ri) …  poţadovaná (očekávaná) míra výnosu, 

rf …  bezriziková míra, 

βi … systematické riziko (riziko celého trhu), 

E(rm) … očekávaná prémie za riziko. 
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Model CAPM, model oceňování kapitálových aktiv, vychází z rozlišení mezi rizikem 

spojeným se samotnou investicí a rizikem celého trhu. Dle matematického vztahu 1 se za 

bezrizikovou investici rf povaţují státní dluhopisy. Úroková sazba střednědobých státních 

dluhopisů byla zvolena podle následující emise: Dluhopis ČR: 2007 – 2017 s úrokovou 

mírou 4%, ISIN: CZ0001001903, Číslo emise: 51/11, Datum aukce: 6.4.2011, Datum 

emise: 11.4.2011, Datum splatnosti: 11.4.2017 [15]. Jako očekávanou prémii za riziko lze 

do matematického vztahu 1 vyuţít hodnoty Country risku
3
 České republiky, který k lednu 

2011 činil 6,28 % [13].  

K výpočtu β koeficientu do matematického vztahu 1 je vyuţit výpočet z matematického 

vztahu 2, který vyuţívá hodnoty koeficientu βunleveraged
4
 z oblasti dobývání uhlí je výši 1,25 

[13]: 

 

E

D
tdunleverageleveraged 11      (2) 

 
 

kde βlevaraged … beta koeficient včetně finanční páky,  

βunlevaraged … beta koeficient bez finanční páky, 

t … daňová sazba, 

D … cizí zdroje, 

E … vlastní kapitál. 

K výpočtu matematického vztahu 2 vyuţijeme hodnoty známé z rozvahy (Příloha 1), tj. 

výše cizího kapitálu 176.462.000,- Kč (63% celkového kapitálu) a vlastního kapitálu 

104.177.000,- Kč (37% celkového kapitálu). Daňová sazba je 20%. Na základě 

matematického vztahu 2 byl vypočten β koeficient ve výši 2,94 a byl dosazen 

matematického vztahu 1 pro vyčíslení nákladů na vlastní kapitál. Náklady na vlastní 

kapitál, nebo-li očekávaná míra budoucích výnosů, byla vypočtena ve výši 22,49%.  

5.1.2. Náklady na cizí kapitál 

Při zjišťování nákladů na cizí kapitál je potřeba vycházet z účetního výkazu – rozvahy 

(Příloha 1).  Jiţ zmíněná celková výše cizího kapitálu je ve výši 176.462.000,- Kč, tedy 

63% z celkového kapitálu. Náklady na cizí kapitál lze zjistit z příslušných sjednaných 

                                                
3
 Country risk = Riziko země – hodnota rizika investování ve vybrané zemi 

4
 βunleveraged  – hodnota rizika investování vybraného trhu 
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smluv o zapůjčení finančních prostředků. Průměrné náklady na cizí kapitál se pak 

vypočtou jako váţený aritmetický průměr ze všech nákladů. Rozpad cizího kapitálu a 

jednotlivé náklady uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Rozpad cizího kapitálu 

druh zdroje výše váha úrok

bankovní úvěr 7 800 000 2,78% 6,17%

bankovní úvěr 5 430 000 1,93% 6,17%

bankovní úvěr 10 000 000 3,56% 6,37%

bankovní úvěr 50 000 000 17,82% 8,50%

bankovní úvěr 9 500 000 3,39% 6,82%

bankovní úvěr 5 800 000 2,07% 6,82%

bankovní úvěr 6 700 000 2,39% 6,27%

bankovní úvěr 8 610 000 3,07% 6,27%

krátkodobé 72 622 000 25,88% 2,50%

cizí kapitál 176 462 000 62,88% 6,21%  

 Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 1 ukazuje, ţe náklady na cizí kapitál jsou ve výši 6,21%, jsou tak pro podnik 

levnější, neţ náklady na vlastní kapitál, které jsou 22,49%. Tuto skutečnost způsobuje 

existence daní a s nimi spojeného daňového štítu. Podnik můţe dle platné legislativy v 

účetnictví vyuţít náklady na cizí kapitál (úroky) jako daňově uznatelný náklad. To 

znamená, ţe náklady na cizí kapitál sniţují daňový základ a pomoc státu podniku je tak 

vyjádřená niţší placenou daní. U nákladů na vlastní kapitál tato moţnost ale není. Pokud 

by podnik nevyuţil cizí kapitál a hradil by investici z vlastního kapitálu, nemohl by 

výhody sníţení daňového základu vyuţít, protoţe účetnictví náklady obětované příleţitosti 

nezná a nepracuje s nimi. Náklady obětované příleţitosti jsou promítnuty do poţadované 

míry výnosu nebo-li nákladů na vlastní kapitál [3]. 

5.1.3. Průměrné náklady na kapitál 

Průměrné náklady na kapitál jsou pouţívány v hodnocení kapitálové struktury podniku. 

Pro výpočet se vyuţívá metody WACC (Weighted Average Cost of Capital) ze závislostí 

na struktuře kapitálu, tedy v jakém poměru je vlastní a cizí kapitál také se zohledněním na 

cenu jeho uţívání (náklady na kapitál) a faktor daní [3]:  
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C

E
r

C

D
trWACC ed 1      (3) 

 

kde  WACC … průměrné náklady kapitálu, 

rd …  náklady na cizí kapitál, 

t … daňová sazba, 

D … cizí kapitál, 

C … vlastní + cizí kapitál, 

re …  náklady na vlastní kapitál, 

E … vlastní kapitál. 

Do matematického vztahu 3 dosadíme jiţ známé či vypočtené hodnoty. Tj. náklady na cizí 

kapitál 6,21%, daňová sazba 20%, cizí kapitál 176.462.000,- Kč (63% celkového kapitálu), 

náklady na vlastní kapitál 22,49% a vlastní kapitál 104.177.000,- Kč (37% celkového 

kapitálu). Průměrné náklady na kapitál jsou vypočteny ve výši 11,47% a budou vyuţity 

jako diskontní sazba k diskontování budoucích výdajů. 

5.2. Odpisy 

Při hodnocení financování z vlastních zdrojů a pomocí úvěru je potřeba výpočet daňových 

odpisů. Posuzovány jsou jak daňové odpisy lineární, tak zrychlené. Dle zákona o daních 

z příjmů [18] je stroj zařazen do druhé odpisové skupiny a doba odepisování je 5 let (60 

měsíců). Jelikoţ je podnik prvním vlastníkem stroje, můţe vyuţít zvýšený odpis v prvním 

roce odepisování o 10 %. Jelikoţ si podnik uplatnil při pořízení stroje DPH, je výpočet 

z pořizovací ceny bez DPH. Stroj byl předán podniku do uţívání 7.1.2011. Výpočet odpisů 

je proveden dle zákona o daních z příjmů [18]: 

 Lineární odpisy: 

OSPCRO      (4) 

kde RO … roční odpis, 

PC … pořizovací cena, 

OS … odpisová sazba. 
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Tabulka 2 – Výše ročních odpisů u lineárního odpisování 

Rok Sazba Odpis Zůstatková cena

1. rok 21,00 945 000 3 555 000

2. rok 19,75 888 750 2 666 250

3. rok 19,75 888 750 1 777 500

4. rok 19,75 888 750 888 750

5. rok 19,75 888 750 0  

Zdroj: vlastní výpočty 

 Zrychlené odpisy: 

1

1
koef

PC
RO      (5) 

kde RO1 … roční odpis v prvním roce, 

PC … pořizovací cena, 

koef1 … koeficient pro první rok. 

nk

ZC
RO n

n 22      (6) 

kde RO2-n … roční odpis v dalších letech, 

ZCn … zůstatková cena v roce n, 

k … počet let odpisové skupiny, po kterou se předmět odepisuje, 

n … počet let, po které jiţ byl majetek odepisován. 

Tabulka 3 – Výše ročních odpisů u zrychleného odpisování 

Rok Sazba Odpis Zůstatková cena

1. rok 5,00 1 350 000 3 150 000

2. rok 6,00 1 260 000 1 890 000

3. rok 6,00 945 000 945 000

4. rok 6,00 630 000 315 000

5. rok 6,00 315 000 0  

Zdroj: vlastní výpočty 

5.3. Výdaje jednotlivých způsobů financování 

5.3.1. Výdaje při financování z vlastních zdrojů 

Ze všeho nejdříve podnik potřebuje vědět základní údaje při financování stroje z vlastních 

zdrojů, tj. přehled nákladů a výdajů, které jsou s financováním stroje z vlastních zdrojů 

spojené. K jejich posuzování je vytvořena Tabulka 14 s lineárním odepisováním a Tabulka 
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15 se zrychleným odepisováním v Příloze 7. Pro výpočet DPH je daňová sazba ve výši 

20%. Pro výpočet daňového štítu je vyuţita sazba daně z příjmů ve výši 19%. 

Tabulky v Příloze 7 zobrazují výdaje ve výši vydaných finančních prostředků podniku. 

Náklady zobrazují výši ročních odpisů ke stanovení výše daňového štítu. Na první pohled 

je z obou tabulek zřejmé, ţe končené výdaje jsou při obou metod odepisování stejné. 

Různé jsou jen peněţní toky v průběhu odepisování stroje. U lineárního odepisování je 

průběh peněţních toků pozvolnější, neţ u zrychleného odepisování. 

Tabulka 4 – Výše úspory při použití vlastních zdrojů 

Vlastní zdroje
Lineární 

odepisování

Zrychlené 

odepisování

Cena stroje bez DPH 4 500 000 4 500 000

DPH 900 000 900 000

Cena stroje vč. DPH 5 400 000 5 400 000

Sníţení daňového základu 855 000 855 000

Cena stroje po odečtení daní 3 645 000 3 645 000

Výše úspory 1 755 000 1 755 000  

 Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených metod odepisování jsme zjistili, ţe výše úspory při 

vyuţití daňového štítu, můţe podnik sníţit daňový základ o 1.755.000,- Kč. 

Jelikoţ je potřeba brát také v úvahu faktor času, je třeba znát současnou hodnotu 

budoucích výdajů. Pro zjištění současné hodnoty budoucích výdajů bylo pouţito odúročení 

(diskontování) dle následujícího vzorce [6]:  

 

nk

BH
SH

)1(
     (7) 

 

kde SH … současná hodnota budoucích toků, 

BH … očekávaná budoucí hodnota toků, 

i … podniková diskontní míra či sazba kapitálových nákladů na investici, 

n … počet období. 

 

Jako diskontní míra pro diskontované toky v Tabulkách 16 a 17 uvedených v Příloze 8 je 

vyuţita hodnota průměrných nákladů na kapitál WACC ve výši 11,47%. Diskontované 

výdaje zobrazují výši vydaných finančních prostředků podniku. Na první pohled je z obou 

tabulek zřejmé, ţe po diskontování jsou jiţ konečné výdaje rozdílné.  
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Tabulka 5 – Výše úspory u diskontovaných toků 

Vlastní zdroje
Lineární 

odepisování

Zrychlené 

odepisování

Pořízení stroje 5 400 000 5 400 000

DPH 891 738 891 738

Sníţení daňového základu 610 890 648 295

Cena stroje po odečtení daní 3 897 372 3 859 967

Výše úspory 1 502 628 1 540 033

Diskontované toky

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených metod odepisování jsme zjistili, ţe výše úspory při 

vyuţití daňového šítu, bude moci podnik sníţit daňový základ při lineárním odepisování o 

1.502.628,- Kč a při zrychleném odepisování o 1.540.033,- Kč. Z pohledu 

diskontovaných toků tedy lépe podnik využije při financování stroje z vlastních 

zdrojů a využití metody zrychleného odepisování. 

5.3.2. Výdaje při financování pomocí úvěru 

Pokud by se podnik rozhodl financovat stroj pomocí úvěru, je potřeba i zde znát přehled 

nákladů a výdajů. Nejdříve je třeba znát nabídku úvěru, která je uvedena v Příloze 2 od 

společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. Jelikoţ výše úvěru není moţná ve 100% výši 

investice, můţe podnik vyuţít maximální výši úvěru jen ve výši 80% a to ve výši 

4.320.000,- Kč. Dále je třeba pro umořování dluhu také znát umořovací (splátkový) plán, 

který obsahuje kromě pravidelné měsíční splátky, i výši úvěru a úmoru, který je uveden 

v Příloze 4. Na základě všech těchto údajů je moţné vytvořit přehled nákladů a výdajů, 

které jsou s financováním stroje pomocí úvěru spojené.  

K jejich posuzování je vytvořena Tabulka 18 s lineárním odepisováním a Tabulka 19 se 

zrychleným odepisováním v Příloze 9. Výdaje (záloha, poplatek a anuita) zobrazují výši 

finančních prostředků podniku, kterými se podnik podílí na financování. Náklady (úroky, 

odpisy) zobrazují výši úroků a ročních daňových odpisů ke stanovení výše daňového štítu. 

Výše úroků je vţdy vypočtena z výše ze zbývající výše úvěru. Roční úroková míra je 

6,27% a měsíční úroková míra je 0,5225%. Úmor úvěru uvádí rozdíl mezi anuitou a úroky. 

Zůstatek úvěru uvádí zbývající výši úvěru, tj. zůstatek úvěru z předchozího měsíce poníţen 

o měsíční splátku úvěru. Pro výpočet DPH je daňová sazba ve výši 20%. Pro výpočet 

daňového štítu je vyuţita sazba daně z příjmů ve výši 19%. Dle výše ročních úroků a 

daňových odpisů byl vypočten daňový štít. 
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Tabulky v Příloze 9 výdaje zobrazují výši vydaných finančních prostředků podniku. 

Náklady zobrazují výši ročních odpisů ke stanovení výše daňového štítu. Na první pohled i 

zde je z obou tabulek zřejmé, ţe končené výdaje jsou při obou metod odepisování stejné. 

Různé jsou jen peněţní toky v průběhu odepisování stroje. U lineárního odepisování je 

průběh peněţních toků pozvolnější, neţ u zrychleného odepisování. Výši rozdílů nám 

ukazuje Tabulka 6. 

Tabulka 6 – Výše úspory při použití úvěru 

Úvěr
Lineární 

odepisování

Zrychlené 

odepisování

Cena stroje bez DPH 4 500 000 4 500 000

DPH 900 000 900 000

Cena stroje vč. DPH 5 400 000 5 400 000

Cena stroje 5 400 000 5 400 000

Záloha na úvěr 1 080 000 1 080 000

Výše úvěru 4 320 000 4 320 000

Poplatek 21 600 21 600

Úmor úvěru 4 320 000 4 320 000

Úrok 723 668 723 668

Výše splátek 5 043 668 5 043 668

Cena úvěru 6 145 268 6 145 268

Přeplacení ceny stroje 745 268 745 268

Sníţení daňového základu 992 497 992 497

Cena stroje po odečtení daní 4 252 771 4 252 771

Výše úspory 1 147 229 1 147 229  

Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených metod odepisování jsme zjistili, ţe výše úspory při 

vyuţití daňového štítu, můţe podnik sníţit daňový základ o 1.147.229,- Kč. 

Stejně jako při výpočtech u moţnosti financování z vlastních zdrojů je pro zjištění 

současné hodnoty budoucích výdajů bylo pouţito odúročení (diskontování) dle 

matematického vztahu 7. Jako diskontní míra pro diskontované toky v Tabulkách 20 a 21 

uvedených v Příloze 10 je vyuţita hodnota průměrných nákladů na kapitál WACC ve výši 

11,47%. Diskontované výdaje zobrazují výši vydaných finančních prostředků podniku. Na 

první pohled je z obou tabulek zřejmé, ţe po diskontování jsou jiţ konečné výdaje 

rozdílné. Výši rozdílů nám ukazuje Tabulka 7. 
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Tabulka 7 – Výše úspory u diskontovaných toků 

Vlastní zdroje
Lineární 

odepisování

Zrychlené 

odepisování

Cena úvěru 4 976 931 4 976 931

DPH 891 737 891 737

Sníţení daňového základu 715 932 753 341

Cena stroje po odečtení daní 3 369 262 3 331 853

Výše úspory 1 607 670 1 645 078

Diskontované toky

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených metod odepisování jsme zjistili, ţe výše úspory při 

vyuţití daňového šítu, bude moci podnik sníţit daňový základ při lineárním odepisování o 

1.607.670,- Kč a při zrychleném odepisování o 1.645.078,- Kč. Z pohledu 

diskontovaných toků tedy lépe podnik využije při financování stroje pomocí úvěru a 

využití metody zrychleného odepisování. 

5.3.3. Výdaje při financování pomocí finančního leasingu 

Pokud by se podnik rozhodl financovat stroj pomocí finančního leasingu, je potřeba i zde 

znát přehled nákladů a výdajů. Nejdříve je třeba znát nabídku leasingu, která je uvedena 

v Příloze 3 od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. U leasingu lze vyuţít financování ve 

100% výši tj. výši 5.400.000,- Kč. Pro porovnání s úvěrem bude analyzována i druhá 

varianta ve výši 80% investice, shodné s výší úvěru, tj. ve výši 4.320.000,- Kč.  Dále je 

třeba pro umořování dluhu také i zde znát splátkový plán, který obsahuje kromě pravidelné 

měsíční splátky i výši časového rozlišení MLS, který je uveden v Příloze 5 pro 100% výši 

financování a v Příloze 6 pro 80% výši financování. Na základě všech těchto údajů je 

moţné vytvořit přehled nákladů a výdajů, které jsou s pořízením stroje na úvěr spojené. 

Časové rozlišení MLS: 

n

MLS
MLS n1      (8) 

kde MLS1-n … poměrná část MLS, 

MLS … výše uhrazené MLS (bez DPH), 

n … počet leasingových splátek za sledované období. 
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K posuzování nákladů a výdajů je vytvořena Tabulka 22 s 0% MLS a Tabulka 23 s 20% 

MLS v Příloze 11.  Výdaje (záloha, poplatek a splátka) zobrazují výši finančních 

prostředků podniku, kterými se podnik podílí na financování. Náklady (splátka) zobrazují 

výši splátky bez DPH ke stanovení výše daňového štítu. Náklady (MLS) zobrazují časové 

rozlišení MLS do jednotlivých měsíců. Příjmy DPH uvádějí výši uplatněného DPH 

z leasingové splátky. Daňová sazba je 20%. Připravované změny výše sazby DPH v 

zákoně o DPH, by se měly týkat pouze nových smluv. Na smlouvy, které byly uzavřeny a 

předány v minulosti, tj. před účinností nového zákona, by se neměly vztahovat. Tak 

jak tomu bylo jiţ minulosti. Při výpočtu daňového štítu byla pouţita sazba daně z příjmů 

ve výši 19%. Při vyuţití leasingu není podnik majitelem předmětu leasingu a tak nemůţe 

uplatnit odpisy. 

I zde výdaje zobrazují výši vydaných finančních prostředků podniku. Na první pohled i zde 

je z obou tabulek zřejmé, ţe končené výdaje jsou s výší MLS rozdílné. Výši rozdílů nám 

ukazuje Tabulka 8. 

Tabulka 8 – Výše úspory při použití finančního leasingu 

Leasing 60M 0% 60M 20%

Cena stroje 5 400 000 5 400 000

Záloha na leasing 0 1 080 000

Výše leasingu 5 400 000 4 320 000

Poplatek 22 500 22 500

Časové rozlišení MLS 0 180 000

Splátky bez DPH 5 225 580 4 180 440

DPH 1 045 140 836 040

Výše splátek 6 270 720 5 016 480

Zůstatková hodnota 1 000 1 000

DPH 200 200

Cena leasingu 6 294 420 6 120 180

Přeplacení ceny stroje 894 420 720 180

Sníţení daňového základu 993 050 1 000 990

Cena stroje po odečtení daní 4 256 030 4 102 950

Výše úspory 1 143 970 1 297 050  

Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených výší MLS jsme zjistili, ţe výše úspory při vyuţití 

daňového štítu, můţe podnik sníţit daňový základ při 0% MLS o 1.143.970,- Kč a při 20% 

MLS o 1.297.050,- Kč. 

Stejně jako při výpočtech u financování z vlastních zdrojů a pomocí úvěru je pro zjištění 

současné hodnoty budoucích výdajů bylo pouţito odúročení (diskontování) dle 
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matematického vztahu 7. Jako diskontní míra pro diskontované toky v Tabulkách 24 a 25 

uvedených v Příloze 12 je také vyuţita hodnota průměrných nákladů na kapitál WACC ve 

výši 11,47%. Diskontované výdaje zobrazují výši vydaných finančních prostředků 

podniku. Na první pohled je z obou tabulek zřejmé, ţe i po diskontování jsou konečné 

výdaje rozdílné. Výši rozdílů nám ukazuje Tabulka 9. 

Tabulka 9 – Výše úspory u diskontovaných toků 

Vlastní zdroje 60M 0% 60M 20%

Cena leasingu 4 841 373 4 957 622

DPH 803 194 820 870

Sníţení daňového základu 701 372 706 720

Cena stroje po odečtení daní 3 336 806 3 430 032

Výše úspory 1 504 567 1 527 590

Diskontované toky

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Dalším porovnáním obou zvolených výší MLS jsme zjistili, ţe výše úspory při vyuţití 

daňového šítu, bude moci podnik sníţit daňový základ při 0% MLS o 1.504.567,- Kč a při 

20% MLS o 1.527.590,- Kč. Z pohledu diskontovaných toků tedy lépe podnik při 

financování pomocí finančního leasingu a využití 20% MLS. 

5.4. Porovnání jednotlivých způsobů financování 

Předmětem této kapitoly je na základě předchozích výpočtů porovnat jednotlivé způsoby 

financování. Konečný výběr optimální varianty se ale můţe lišit jednotlivými kritérii 

výběru. Hlavní rozdíl nastane v okamţiku, zda podnik při rozhodování o financování stroje 

bude brát v úvahu faktor času či nikoliv. Tedy zda se podnik bude rozhodovat na základě 

aktuální (nominální) hodnoty finančních prostředků nebo na současné hodnotě budoucích 

finančních prostředků. Proto bude věnována pozornost oběma kritériím.  

5.4.1. Skutečně vynaložené finanční prostředky 

Základním ukazatelem při výběru způsobu financování můţe být cena, kterou podnik 

skutečně zaplatí. Při financování z vlastních zdrojů podnik skutečně zaplatí jen cenu stroje. 

Při financování pomocí cizích zdrojů bude vţdy výsledná hodnota vyšší o cenu dané 

sluţby (poplatek, úroky). Tabulka 10 ukazuje výši rozdílů vyplývající z Tabulek 4, 6 a 8. 
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Tabulka 10 – Výše přeplacení 

Výše přeplacení

Lineární odpisy 0

Zrychlené odpisy 0

Lineární odpisy 745 268

Zrychlené odpisy 745 268

60M 0% 894 420

60M 20% 720 180

Vlastní zdroje

Úvěr

Leasing

Forma financování

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Samozřejmostí je, ţe financování z vlastních zdrojů nepřináší skutečně vynaloţené 

finanční prostředky ţádné navýšení. Pokud by ale podnik vyuţil k financování stroje cizí 

zdroje, pak by byl nevýhodnější variantou finanční leasing s 20% MLS, u které by 

podnik přeplatil pořizovaný stroj o 720.180,- Kč za dobu financování. Naopak nejméně 

výhodný by byl finanční leasing s 0% MLS, kde by podnik přeplatil navíc ještě o 174.240,- 

Kč, tedy konečných 894.420,- Kč. 

Tento pohled na hodnocení způsobů financování, by ale spíše mohla zajímat soukromou 

osobu, která nemá moţnost vyuţít výhod odepisování majetku a uplatňování nákladů ke 

sníţení daňového základu. Proto tento pohled nemůže být pro podnik hlavním 

kritériem při rozhodování o způsobu financování. 

5.4.2. Nominální hodnoty 

Další moţností hodnocení způsobů financování je, kolik by stroj podnik stál po odečtení 

nákladů a výdajů a vyuţití sníţení daňového základu. V prvé řadě budeme tento pohled 

aplikovat na nominální vypočtené hodnoty. Tedy sledovanou hodnotou jsou kumulované 

čisté výdaje nominální a z nichţ vycházející výše úspory. Přehled těchto hodnot uvádí 

Tabulka 11 vycházející taktéţ z Tabulek 4, 6, a 8. 

Tabulka 11 – Porovnání nominálních výdajů jednotlivých způsobů financování 

Lineární odpisy 1 755 000

Zrychlené odpisy 1 755 000

Lineární odpisy 1 147 229

Zrychlené odpisy 1 147 229

60M 0% 1 143 970

60M 20% 1 297 050

Použité financování

Vlastní 

zdroje

Úvěr

Leasing

Výše úspory

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 11 ukazuje, ţe nejvyšší míru úspory podnik dosáhne při financování z 

vlastních zdrojů. Výše úspory by činila 1.755.000,- Kč. Jelikoţ celková výše odpisů při 

lineárním a zrychleném odepisování je totoţná, je i výše úspory rovná. Výhodnější 

variantu financování z vlastních zdrojů by pak rozhodovala metoda odepisování. Tedy 

rovnoměrný tok peněţních toků během doby odepisování (lineární odepisování) nebo na 

sniţující se tok peněţních toků během doby odepisování (zrychlené odepisování). Pak by 

jen záleţelo na podniku, zda by preferoval lineární odpisování, tedy zachovanou výši 

odpisů nebo zrychlené odpisování spojenou ze sniţující výši odpisů.   

Podnik by tak učinil konečné rozhodnutí na základě hodnot, které budou skutečně 

v příslušném roce vydány, a nebral by tak v úvahu faktor času.  

5.4.3. Diskontované hodnoty 

Pokud by se ale podnik rozhodoval o způsobu financování s ohledem na faktor času, musel 

by přihlíţet k diskontovaným vypočteným hodnotám. Tento výběr, ale přímo ovlivňuje 

výše vypočtené diskontní míry. Hodnocení způsobů financování z tohoto pohledu je 

zjištění současných hodnot budoucích výdajů u jednotlivých alternativ financování, které 

uvádějí Tabulky 16 a 17 v Příloze 8, Tabulky 20 a 21 v Příloze 10 a Tabulky 24 a 25 

v Příloze 12. 

Tabulka 12 pak ukazuje výši úspory diskontovaných kumulovaných čistých výdajů.  

Tabulka 12 – Porovnání diskontních výdajů jednotlivých způsobů financování 

Lineární odpisy 1 502 628

Zrychlené odpisy 1 540 033

Lineární odpisy 1 607 670

Zrychlené odpisy 1 645 078

60M 0% 1 504 567

60M 20% 1 527 590

Použité financování Výše úspory

Vlastní 

zdroje

Úvěr

Leasing

Diskontované toky

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 12 ukazuje, ţe nejvyšší míru úspory s přihlédnutím na faktor času podnik 

dosáhne při financování pomocí úvěru a zrychleného odepisování. Výše úspory by 

činila 1.645.078,- Kč. 
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S přihlédnutím na faktor času lze říci, ţe tento pohled na rozhodnutí o způsobu financování 

je nejpřesnější. Proto by mé doporučení pro podnik bylo, aby se rozhodl stroj financovat 

pomocí úvěru a využitím metody zrychleného odepisování. 

5.5. Analýza citlivosti diskontní sazby 

Jak jiţ bylo řečeno, vývoj diskontovaných hodnot přímo ovlivňuje stanovená výše 

diskontní sazby. Tato kapitola je věnována ukázce, jak jsou končené výpočty závislé na 

stanovení podnikové diskontní sazby. Ukazuje, jak velký vliv má na konečné rozhodnutí 

podniku. Průběh diskontovaných kumulovaných výdajů s různou diskontní sazbou ukazuje 

Tabulka 13. 

Tabulka 13 – Vývoj diskontovaných kumulativních čistých výdajů při různé diskontní sazby  

Lineární odpisy Zrychlené odpisy Lineární odpisy Zrychlené odpisy 60M 0% 60M 20%

0 -3 645 000 -3 645 000 -4 252 771 -4 252 771 -4 256 030 -4 121 114

5 -3 770 751 -3 750 333 -3 817 776 -3 797 358 -3 804 556 -3 780 575

5,4 -3 779 638 -3 757 902 -3 786 659 -3 764 922 -3 772 182 -3 756 242

5,5 -3 781 835 -3 759 776 -3 778 956 -3 756 897 -3 764 168 -3 750 219

10 -3 871 544 -3 837 273 -3 461 731 -3 427 460 -3 433 449 -3 502 282

15 -3 953 516 -3 909 949 -3 166 852 -3 123 286 -3 124 846 -3 271 866

16,3 -3 972 319 -3 926 903 -3 098 498 -3 053 082 -3 053 128 -3 218 437

16,4 -3 973 728 -3 928 178 -3 093 368 -3 047 818 -3 047 743 -3 214 427

20 -4 021 070 -3 971 401 -2 920 000 -2 870 330 -2 865 494 -3 078 842

25 -4 077 420 -4 023 900 -2 711 322 -2 657 802 -2 645 418 -2 915 428

30 -4 124 946 -4 069 174 -2 533 329 -2 477 558 -2 457 010 -2 775 756

35 -4 165 438 -4 108 551 -2 380 258 -2 323 371 -2 294 395 -2 655 338

40 -4 200 261 -4 143 066 -2 247 623 -2 190 428 -2 152 986 -2 550 697

45 -4 230 466 -4 173 536 -2 131 891 -2 074 961 -2 029 165 -2 459 107

50 -4 256 873 -4 200 610 -2 030 257 -1 973 994 -1 920 048 -2 378 407

Vlastní zdroje Úvěr Leasing
WACC

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnoty v Tabulce 13 ukazují, ţe výše diskantové míry můţe ovlivnit konečný výběr 

způsobu financování. Diskontní sazba je určená jako průměrné náklady na kapitál 

(WACC). Pokud by se výše WACC pohybovala ve výši do 5,4%, byl by konečný výběr 

podniku o způsobu financování stroje z vlastních zdrojů a vyuţitím metody zrychleného 

odepisování. Pokud by se ale výše WACC výšila nad 5,5%, změnili by se podmínky 

rozhodnutí o způsobu financování stroje ve prospěch úvěru a vyuţití metody zrychleného 

odepisování.  A pokud by výše WACC vzrostla nad 16,4% změnilo by se rozhodnutí o 

způsobu financování stroje pomocí finančního leasingu s 0% MLS. Pro lepší přehled 

vývoje diskontovaných kumulativních výdajů při různé výši diskontní sazby jsou 

vypočtené hodnoty ještě zobrazeny v Grafu 1. 
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Graf 1 – Vývoj diskontovaných kumulativních čistých výdajů při různé diskontní sazby 

 

Zdroj: z vlastních výpočtů 

5.6. Zhodnocení výsledků 

Jelikoţ je rozhodování o způsobu financování investic pro podnik klíčové a mimořádně 

důleţité a je při takovém rozhodnutí třeba zváţit mnoho aspektů. V této práci bylo 

věnováno dostatek prostoru souhrnu ucelených informací a údajů o problematice způsobů 

financování a původu zdrojů. Práci jsme zaměřila na nalezení dostupných moţností 

financování, porovnání jejich výhod a nevýhod, daňových aspektů, moţností odepisování a 

vlastnictví předmětu. Na základě porovnání všech těchto aspektů byly vybrány způsoby 

financování – financování z vlastních zdrojů, financování pomocí úvěru a financování 

pomocí finančního leasingu. Na základě konkrétní nabídky UniCredit Leasing CZ, a.s. 

byla provedena jejich podrobná analýza. 

5.6.1. Pozitivní a negativní dopady 

V Kapitálách 4.1. aţ 4.3. bylo věnováno dostatek prostoru ke zjištění pozitivních a 

negativních dopadů jednotlivých vybraných způsobů financování. 
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Při financování z vlastních zdrojů je hlavním předpokladem, ţe podnik má k dispozici 

volné finanční prostředky. A i za této situace nemusí podnik tyto zdroje k financování 

stroje pouţít. Roli můţe hrát, ţe se podnik nezadluţuje jako je tomu v případě financování 

pomocí úvěru či finančního leasingu nebo nemusí být nejvýhodnější formou financování. 

Hlavní výhodou je, ţe se podnik stává okamţitě vlastníkem pořízeného stroje a můţe 

vyuţít moţnost jeho odepisování. Zároveň sebou nese i nevýhodu jednorázového výdaje ve 

výši 5.400.000,- Kč.  

Při financování pomocí úvěru má oproti financování z vlastních zdrojů velkou výhodu, ţe 

finanční prostředky získá od jiného subjektu a nepotřebuje takové mnoţství volných 

finančních prostředků, neboť platby jsou rozloţeny do delšího časového období. Při 

schvalování samotného úvěru musí ale podnik předloţit předepsané doklady. I v tomto 

případě se podnik stává majitelem stroje s právem daňově ho odepisovat. Výhody dále 

posiluje fakt, ţe úroky z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem). Nevýhodou 

spojenou s financováním pomocí úvěru je nutnosti vynaloţení dodatečných nákladů a 

zvyšování zadluţenosti podniku.  

Při financování pomocí finančního leasingu je hlavní výhodou stejně jako u financování 

pomocí úvěru, ţe podnik nepotřebuje takové mnoţství volných finančních prostředků a 

stejně i zde jsou platby rozloţeny do delšího časového období. Výhodou je fakt, ţe leasing 

nepředstavuje z účetního hlediska zvýšení zadluţenosti podniku, i kdyţ z ekonomického 

hlediska se o zadluţení jedná. Vzniklý závazek v rozvaze podniku není poloţkou zvyšující 

cizí zdroje. Při schvalování samotného leasingu musí podnik předloţit předepsané doklady. 

Majitelem stroje se podnik stává aţ po zaplacení všech předepsaných plateb a zůstatkové 

hodnoty. I kdyţ ale vlastnictví stroje zůstává leasingové společnosti, tak v průběhu 

leasingu přecházejí rizika vyplývající z vlastnictví předmětu leasingu na nájemce a 

nájemce má omezená práva s jeho uţíváním. Nájemce v tomto případě nemá právo 

uplatňovat daňové odpisy. Další nevýhodou stejně jako u financování pomocí úvěru je 

nutnost vynaloţení dodatečných nákladů. 

5.6.2. Výběr a zdůvodnění nejvhodnějšího způsobu financování 

Na základě konkrétní nabídky UniCredit Leasing CZ, a.s. byla provedena podrobná 

analýza vybraných způsobů financování, které bylo věnováno dostatek prostoru 

v Kapitálách 5.1. aţ 5.4. 
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 Podnik by mohl učinit konečné rozhodnutí na základě hodnot, které nepřihlížejí 

k možnosti využití daňových úspor, které by vyuţití cizích zdrojů zvýhodnilo. 

Samozřejmostí pak je financování z vlastních zdrojů nepřináší ţádné navýšení. 

Pokud by ale podnik vyuţil k financování stroje cizí zdroje, pak by byl nevýhodnější 

variantou leasing s 20% MLS, kde by podnik nejméně přeplatil cenu stroje o 

720.180,- za dobu financování. 

 Podnik by mohl učinit konečné rozhodnutí na základě hodnot, které budou skutečně 

v příslušném roce vydány, a nebral by v úvahu faktor času, tedy na základě 

nominálních hodnot. Pak by podnik dosáhl nejvyšší míru úspory při financování 

z vlastních zdrojů. Výše úspory by činila 1.755.000,- Kč. Jelikoţ celková výše 

daňových odpisů při lineárním a zrychleném odepisování je totoţná, je i výše úspory 

rovná. Výhodnější variantu vyuţití vlastních zdrojů by pak rozhodovala metoda 

odepisování. 

 Podnik by ale mohl učinit konečné rozhodnutí s ohledem na faktor času, a tedy 

přihlíţet k diskontovaným vypočteným hodnotám. Nejvyšší míru úspory 

s přihlédnutím na faktor času by podnik dosáhl při financování pomocí úvěru a 

využití metody zrychleného odepisování.  Výše úspory by činila 1.645.078,- Kč. 

 

Mé doporučení pro podnik a jeho konečné rozhodnutí a výběru nejvhodnějšího a 

nejekonomičtějšího způsobu financování stroje je přiklonit se k poslední navrhované 

variantě, tedy k přihlédnutí na faktor času a využít financování pomocí úvěru a využití 

metody zrychleného odepisování.  
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6. ZÁVĚR 

Přestoţe se rozhodování o financování investic podnik neuskutečňuje kaţdý den, jedná se 

o klíčové a mimořádně důleţité rozhodnutí. Financování investice značí rozhodnutí, které 

můţe významně ovlivnit budoucí vývoj podniku. Pouze správné rozhodování zajistí 

podniku úspěšné řízení a dobrou budoucnost podniku a zvýšení konkurenceschopnosti na 

trhu.  

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout optimální způsob financování stroje, tedy 

vybrat nejvhodnější a nejekonomičtější řešení způsobu financování. Pomocí při zpracování 

práce mi byla praktická zkušenost z leasingové společnosti a poznatky při součinnosti u 

schvalování leasingu a nezávislého pohledu moţných klientů. 

Stěţejním bodem k naplnění stanoveného cíle byl souhrn ucelených informací a údajů o 

problematice způsobů financování a původu zdrojů v teoretické části diplomové práce. 

Praktická část byla zaměřena na nalezení dostupných moţností financování, porovnání 

výhod a nevýhod, daňových aspektů, moţností odepisování a vlastnictví předmětu. Po 

výběru moţných způsobů financování – financování z vlastních zdrojů, financování 

pomocí úvěru a financování pomocí finančního leasingu, byla provedena podrobná 

analýza. U analýzy jsem kladla důraz na detailní hodnocení jednotlivých variant. 

Na základě podrobné analýzy jednotlivých forem financování byla nejvýhodnější varianta 

zvolena s ohledem na faktor času, tedy diskontované hodnoty. Vzhledem k tomu, ţe 

nejvyšší míry úspory s přihlédnutím na faktor času by podnik dosáhl při financování 

pomocí úvěru a vyuţití metody zrychleného odepisování, byl doporučen tento způsob 

financování.  
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PŘÍLOHA 1 – Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2010  
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PŘÍLOHA 2 – Nabídka na ÚVĚR společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.  
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PŘÍLOHA 4 – Splátkový plán pro ÚVĚR 

Položka Datum K úhradě
Úrok z 

úvěru
Úmor úvěru

Zůstatek 

úvěru

Cena stroje 7.1.2011 5 400 000

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000

Výše úveru 7.1.2011 4 320 000

Poplatek 6.2.2011 21 600

1. splátka 6.2.2011 84 061 22 572 61 489 4 258 511 Splátky

2. splátka 6.3.2011 84 061 22 251 61 810 4 196 700 5 043 668

3. splátka 6.4.2011 84 061 21 928 62 133 4 134 567

4. splátka 6.5.2011 84 061 21 603 62 458 4 072 109 Poplatek

5. splátka 6.6.2011 84 061 21 277 62 784 4 009 325 21 600

6. splátka 6.7.2011 84 061 20 949 63 112 3 946 212

7. splátka 6.8.2011 84 061 20 619 63 442 3 882 770 Záloha

8. splátka 6.9.2011 84 061 20 287 63 774 3 818 996 1 080 000

9. splátka 6.10.2011 84 061 19 954 64 107 3 754 890

10. splátka 6.11.2011 84 061 19 619 64 442 3 690 448 Úhrady celkem

11. splátka 6.12.2011 84 061 19 283 64 779 3 625 669 6 145 268

12. splátka 6.1.2012 84 061 18 944 65 117 3 560 552

13. splátka 6.2.2012 84 061 18 604 65 457 3 495 095 Úroky

14. splátka 6.3.2012 84 061 18 262 65 799 3 429 296 723 668

15. splátka 6.4.2012 84 061 17 918 66 143 3 363 153

16. splátka 6.5.2012 84 061 17 572 66 489 3 296 664 Úmor

17. splátka 6.6.2012 84 061 17 225 66 836 3 229 828 4 320 000

18. splátka 6.7.2012 84 061 16 876 67 185 3 162 642

19. splátka 6.8.2012 84 061 16 525 67 536 3 095 106

20. splátka 6.9.2012 84 061 16 172 67 889 3 027 217

21. splátka 6.10.2012 84 061 15 817 68 244 2 958 973

22. splátka 6.11.2012 84 061 15 461 68 601 2 890 373

23. splátka 6.12.2012 84 061 15 102 68 959 2 821 414

24. splátka 6.1.2013 84 061 14 742 69 319 2 752 094

25. splátka 6.2.2013 84 061 14 380 69 681 2 682 413

26. splátka 6.3.2013 84 061 14 016 70 046 2 612 367

27. splátka 6.4.2013 84 061 13 650 70 412 2 541 956

28. splátka 6.5.2013 84 061 13 282 70 779 2 471 176

29. splátka 6.6.2013 84 061 12 912 71 149 2 400 027

30. splátka 6.7.2013 84 061 12 540 71 521 2 328 506

31. splátka 6.8.2013 84 061 12 166 71 895 2 256 611

32. splátka 6.9.2013 84 061 11 791 72 270 2 184 341

33. splátka 6.10.2013 84 061 11 413 72 648 2 111 693

34. splátka 6.11.2013 84 061 11 034 73 028 2 038 666

35. splátka 6.12.2013 84 061 10 652 73 409 1 965 257

36. splátka 6.1.2014 84 061 10 268 73 793 1 891 464

37. splátka 6.2.2014 84 061 9 883 74 178 1 817 286

38. splátka 6.3.2014 84 061 9 495 74 566 1 742 720

39. splátka 6.4.2014 84 061 9 106 74 955 1 667 764

40. splátka 6.5.2014 84 061 8 714 75 347 1 592 417

41. splátka 6.6.2014 84 061 8 320 75 741 1 516 677

42. splátka 6.7.2014 84 061 7 925 76 137 1 440 540

43. splátka 6.8.2014 84 061 7 527 76 534 1 364 006

44. splátka 6.9.2014 84 061 7 127 76 934 1 287 072

45. splátka 6.10.2014 84 061 6 725 77 336 1 209 735

46. splátka 6.11.2014 84 061 6 321 77 740 1 131 995

47. splátka 6.12.2014 84 061 5 915 78 146 1 053 849

48. splátka 6.1.2015 84 061 5 506 78 555 975 294

49. splátka 6.2.2015 84 061 5 096 78 965 896 329

50. splátka 6.3.2015 84 061 4 683 79 378 816 951

51. splátka 6.4.2015 84 061 4 269 79 793 737 158

52. splátka 6.5.2015 84 061 3 852 80 209 656 949

53. splátka 6.6.2015 84 061 3 433 80 629 576 320

54. splátka 6.7.2015 84 061 3 011 81 050 495 270

55. splátka 6.8.2015 84 061 2 588 81 473 413 797

56. splátka 6.9.2015 84 061 2 162 81 899 331 898

57. splátka 6.10.2015 84 061 1 734 82 327 249 571

58. splátka 6.11.2015 84 061 1 304 82 757 166 814

59. splátka 6.12.2015 84 061 872 83 190 83 624

60. splátka 6.1.2016 84 061 437 83 624 0  

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 5 – Splátkový plán pro LEASING ve 100% výši investice = 0% zálohy 

Záloha na stroj 7.1.2011 0 Výše leasingu

Poplatek 6.2.2011 22 500 5 400 000

1. splátka 6.2.2011 104 512 87 093 17 419

2. splátka 6.3.2011 104 512 87 093 17 419 Splátky

3. splátka 6.4.2011 104 512 87 093 17 419 6 270 720

4. splátka 6.5.2011 104 512 87 093 17 419

5. splátka 6.6.2011 104 512 87 093 17 419 Zůstatková hodnota

6. splátka 6.7.2011 104 512 87 093 17 419 1 200

7. splátka 6.8.2011 104 512 87 093 17 419

8. splátka 6.9.2011 104 512 87 093 17 419 Úhrady celkem

9. splátka 6.10.2011 104 512 87 093 17 419 6 294 420

10. splátka 6.11.2011 104 512 87 093 17 419

11. splátka 6.12.2011 104 512 87 093 17 419

12. splátka 6.1.2012 104 512 87 093 17 419

13. splátka 6.2.2012 104 512 87 093 17 419

14. splátka 6.3.2012 104 512 87 093 17 419

15. splátka 6.4.2012 104 512 87 093 17 419

16. splátka 6.5.2012 104 512 87 093 17 419

17. splátka 6.6.2012 104 512 87 093 17 419

18. splátka 6.7.2012 104 512 87 093 17 419

19. splátka 6.8.2012 104 512 87 093 17 419

20. splátka 6.9.2012 104 512 87 093 17 419

21. splátka 6.10.2012 104 512 87 093 17 419

22. splátka 6.11.2012 104 512 87 093 17 419

23. splátka 6.12.2012 104 512 87 093 17 419

24. splátka 6.1.2013 104 512 87 093 17 419

25. splátka 6.2.2013 104 512 87 093 17 419

26. splátka 6.3.2013 104 512 87 093 17 419

27. splátka 6.4.2013 104 512 87 093 17 419

28. splátka 6.5.2013 104 512 87 093 17 419

29. splátka 6.6.2013 104 512 87 093 17 419

30. splátka 6.7.2013 104 512 87 093 17 419

31. splátka 6.8.2013 104 512 87 093 17 419

32. splátka 6.9.2013 104 512 87 093 17 419

33. splátka 6.10.2013 104 512 87 093 17 419

34. splátka 6.11.2013 104 512 87 093 17 419

35. splátka 6.12.2013 104 512 87 093 17 419

36. splátka 6.1.2014 104 512 87 093 17 419

37. splátka 6.2.2014 104 512 87 093 17 419

38. splátka 6.3.2014 104 512 87 093 17 419

39. splátka 6.4.2014 104 512 87 093 17 419

40. splátka 6.5.2014 104 512 87 093 17 419

41. splátka 6.6.2014 104 512 87 093 17 419

42. splátka 6.7.2014 104 512 87 093 17 419

43. splátka 6.8.2014 104 512 87 093 17 419

44. splátka 6.9.2014 104 512 87 093 17 419

45. splátka 6.10.2014 104 512 87 093 17 419

46. splátka 6.11.2014 104 512 87 093 17 419

47. splátka 6.12.2014 104 512 87 093 17 419

48. splátka 6.1.2015 104 512 87 093 17 419

49. splátka 6.2.2015 104 512 87 093 17 419

50. splátka 6.3.2015 104 512 87 093 17 419

51. splátka 6.4.2015 104 512 87 093 17 419

52. splátka 6.5.2015 104 512 87 093 17 419

53. splátka 6.6.2015 104 512 87 093 17 419

54. splátka 6.7.2015 104 512 87 093 17 419

55. splátka 6.8.2015 104 512 87 093 17 419

56. splátka 6.9.2015 104 512 87 093 17 419

57. splátka 6.10.2015 104 512 87 093 17 419

58. splátka 6.11.2015 104 512 87 093 17 419

59. splátka 6.12.2015 104 512 87 093 17 419

60. splátka 6.1.2016 104 512 87 093 17 419

Zůstatková hodnota 6.2.2016 1 200 1 000 200

Položka Datum K úhradě
Splátky 

bez DPH
DPH

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 6 – Splátkový plán pro LEASING ve 80% výši investice = 20% zálohy 

Položka Datum K úhradě
Splátka 

bez DPH
DPH

Náklady 

MLS

Záloha na stroj 7.1.11 1 080 000 Výše leasingu

Poplatek 6.2.11 22 500 5 400 000

1. splátka 6.2.11 83 608 69 674 13 934 18 000

2. splátka 6.3.11 83 608 69 674 13 934 18 000 Záloha

3. splátka 6.4.11 83 608 69 674 13 934 18 000 1 080 000

4. splátka 6.5.11 83 608 69 674 13 934 18 000

5. splátka 6.6.11 83 608 69 674 13 934 18 000 Splátky

6. splátka 6.7.11 83 608 69 674 13 934 18 000 5 016 480

7. splátka 6.8.11 83 608 69 674 13 934 18 000

8. splátka 6.9.11 83 608 69 674 13 934 18 000 Zůstatková hodnota

9. splátka 6.10.11 83 608 69 674 13 934 18 000 1 200

10. splátka 6.11.11 83 608 69 674 13 934 18 000

11. splátka 6.12.11 83 608 69 674 13 934 18 000 Úhrady celkem

12. splátka 6.1.12 83 608 69 674 13 934 18 000 6 120 180

13. splátka 6.2.12 83 608 69 674 13 934 18 000

14. splátka 6.3.12 83 608 69 674 13 934 18 000

15. splátka 6.4.12 83 608 69 674 13 934 18 000

16. splátka 6.5.12 83 608 69 674 13 934 18 000

17. splátka 6.6.12 83 608 69 674 13 934 18 000

18. splátka 6.7.12 83 608 69 674 13 934 18 000

19. splátka 6.8.12 83 608 69 674 13 934 18 000

20. splátka 6.9.12 83 608 69 674 13 934 18 000

21. splátka 6.10.12 83 608 69 674 13 934 18 000

22. splátka 6.11.12 83 608 69 674 13 934 18 000

23. splátka 6.12.12 83 608 69 674 13 934 18 000

24. splátka 6.1.13 83 608 69 674 13 934 18 000

25. splátka 6.2.13 83 608 69 674 13 934 18 000

26. splátka 6.3.13 83 608 69 674 13 934 18 000

27. splátka 6.4.13 83 608 69 674 13 934 18 000

28. splátka 6.5.13 83 608 69 674 13 934 18 000

29. splátka 6.6.13 83 608 69 674 13 934 18 000

30. splátka 6.7.13 83 608 69 674 13 934 18 000

31. splátka 6.8.13 83 608 69 674 13 934 18 000

32. splátka 6.9.13 83 608 69 674 13 934 18 000

33. splátka 6.10.13 83 608 69 674 13 934 18 000

34. splátka 6.11.13 83 608 69 674 13 934 18 000

35. splátka 6.12.13 83 608 69 674 13 934 18 000

36. splátka 6.1.14 83 608 69 674 13 934 18 000

37. splátka 6.2.14 83 608 69 674 13 934 18 000

38. splátka 6.3.14 83 608 69 674 13 934 18 000

39. splátka 6.4.14 83 608 69 674 13 934 18 000

40. splátka 6.5.14 83 608 69 674 13 934 18 000

41. splátka 6.6.14 83 608 69 674 13 934 18 000

42. splátka 6.7.14 83 608 69 674 13 934 18 000

43. splátka 6.8.14 83 608 69 674 13 934 18 000

44. splátka 6.9.14 83 608 69 674 13 934 18 000

45. splátka 6.10.14 83 608 69 674 13 934 18 000

46. splátka 6.11.14 83 608 69 674 13 934 18 000

47. splátka 6.12.14 83 608 69 674 13 934 18 000

48. splátka 6.1.15 83 608 69 674 13 934 18 000

49. splátka 6.2.15 83 608 69 674 13 934 18 000

50. splátka 6.3.15 83 608 69 674 13 934 18 000

51. splátka 6.4.15 83 608 69 674 13 934 18 000

52. splátka 6.5.15 83 608 69 674 13 934 18 000

53. splátka 6.6.15 83 608 69 674 13 934 18 000

54. splátka 6.7.15 83 608 69 674 13 934 18 000

55. splátka 6.8.15 83 608 69 674 13 934 18 000

56. splátka 6.9.15 83 608 69 674 13 934 18 000

57. splátka 6.10.15 83 608 69 674 13 934 18 000

58. splátka 6.11.15 83 608 69 674 13 934 18 000

59. splátka 6.12.15 83 608 69 674 13 934 18 000

60. splátka 6.1.16 83 608 69 674 13 934 18 000

Zůstatková hodnota 6.2.16 1 200 1 000 200   

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 7 – Výpočet výdajů – VLASTNÍ ZDROJE 

 

Tabulka 14 – Výpočet výdajů s lineárními odpisy 

Nákup stroje 7.1.2011 5 400 000 -5 400 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 900 000 -4 500 000

Uplatnění odpisů 31.3.2012 945 000 179 550 -4 320 450

Uplatnění odpisů 31.3.2013 888 750 168 863 -4 151 588

Uplatnění odpisů 31.3.2014 888 750 168 863 -3 982 725

Uplatnění odpisů 31.3.2015 888 750 168 863 -3 813 863

Uplatnění odpisů 31.3.2016 888 750 168 863 -3 645 000

Součty 5 400 000 900 000 4 500 000 855 000

DPH
Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Vlastní zdroje 

Lineární odepisování
Datum Výdaje Náklady

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 15 – Výpočet výdajů se zrychlenými odpisy 

Nákup předmětu 7.1.2011 5 400 000 -5 400 000

uplatnění DPH 7.2.2011 900 000 -4 500 000

uplatnění odpisů 31.3.2012 1 350 000 256 500 -4 243 500

uplatnění odpisů 31.3.2013 1 260 000 239 400 -4 004 100

uplatnění odpisů 31.3.2014 945 000 179 550 -3 824 550

uplatnění odpisů 31.3.2015 630 000 119 700 -3 704 850

uplatnění odpisů 31.3.2016 315 000 59 850 -3 645 000

Součty 5 400 000 900 000 4 500 000 855 000

Výdaje Náklady
Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

DPH
Vlastní zdroje 

Zrychlené odepisování
Datum

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 8 – Výpočet diskontovaných výdajů – VLASTNÍ ZDROJE 

 

Tabulka 16 – Diskontované toky výdajů s lineárními odpisy 

Nákup stroje 7.1.2011 5 400 000 0 0 -5 400 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 0 891 738 0 -4 508 262

Uplatnění odpisů 31.3.2012 0 0 157 099 -4 351 162

Uplatnění odpisů 31.3.2013 0 0 132 545 -4 218 617

Uplatnění odpisů 31.3.2014 0 0 118 907 -4 099 710

Uplatnění odpisů 31.3.2015 0 0 106 672 -3 993 039

Uplatnění odpisů 31.3.2016 0 0 95 667 -3 897 372

Součty 5 400 000 891 738 610 890

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Vlastní zdroje 

Lineární odepisování

Diskontované toky

Výdaje DPHDatum

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 17 – Diskontované toky výdajů se zrychlenými odpisy 

Nákup předmětu 7.1.2011 5 400 000 0 0 -5 400 000

uplatnění DPH 7.2.2011 0 891 738 0 -4 508 262

uplatnění odpisů 31.3.2012 0 0 224 428 -4 283 834

uplatnění odpisů 31.3.2013 0 0 187 912 -4 095 922

uplatnění odpisů 31.3.2014 0 0 126 432 -3 969 489

uplatnění odpisů 31.3.2015 0 0 75 615 -3 893 874

uplatnění odpisů 31.3.2016 0 0 33 907 -3 859 967

Součty 5 400 000 891 738 648 295

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Diskontované toky

Datum Výdaje DPH
Daňový 

štít

Vlastní zdroje 

Zrychlené odepisování

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 9 – Výpočet výdajů – ÚVĚR 

Tabulka 18 – Výpočet výdajů s lineárními odpisy 

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000 -1 080 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 900 000 -180 000

Poplatek 6.2.2011 21 600 -201 600

1. - 11. splátka 6.X.2011 924 673 230 342 694 331 3 625 669 -1 126 273

Uplatnění úroků 31.3.2012 230 342 43 765 -1 082 508

Uplatnění odpisů 31.3.2012 945 000 179 550 -902 958

12. - 23. splátka 6.X.2012 1 008 734 204 478 804 256 2 821 414 -1 911 691

Uplatnění úroků 31.3.2013 204 478 38 851 -1 872 840

Uplatnění odpisů 31.3.2013 888 750 168 863 -1 703 978

24. - 35. splátka 6.X.2013 1 008 734 152 577 856 157 1 965 257 -2 712 712

Uplatnění úroků 31.3.2014 152 577 28 990 -2 683 722

Uplatnění odpisů 31.3.2014 888 750 168 863 -2 514 860

36. - 47. splátka 6.X.2014 1 008 734 97 326 911 408 1 053 849 -3 523 593

Uplatnění úroků 31.3.2015 97 326 18 492 -3 505 101

Uplatnění odpisů 31.3.2015 888 750 168 863 -3 336 239

48. - 59. splátka 6.X.2015 1 008 734 38 509 970 224 83 624 -4 344 972

Uplatnění úroků 31.3.2016 38 509 7 317 -4 337 656

Uplatnění odpisů 31.3.2016 888 750 168 863 -4 168 793

60. splátka 6.1.2016 84 061 437 83 624 0 -4 252 854

Uplatnění úroků 31.3.2017 437 83 -4 252 771

Uplatnění odpisů 31.3.2017 0 0 -4 252 771

Součty 6 145 268 900 000 5 223 668 4 320 000 992 497

úroky 723 668

odpisy 4 500 000

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Úvěr                      

Lineární odepisování
Datum Výdaje DPH

Náklady 

(úroky a 

odpisy)

Daňový 

štít

Zůstatek 

úvěru

Úmor 

úvěru

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 19 – Výpočet výdajů se zrychlenými odpisy 

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000 -1 080 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 900 000 -180 000

Poplatek 6.2.2011 21 600 -201 600

1. - 11. splátka 6.X.2011 924 673 230 342 694 331 3 625 669 -1 126 273

Uplatnění úroků 31.3.2012 230 342 43 765 -1 082 508

Uplatnění odpisů 31.3.2012 1 350 000 256 500 -826 008

12. - 23. splátka 6.X.2012 1 008 734 204 478 804 256 2 821 414 -1 834 741

Uplatnění úroků 31.3.2013 204 478 38 851 -1 795 890

Uplatnění odpisů 31.3.2013 1 260 000 239 400 -1 556 490

24. - 35. splátka 6.X.2013 1 008 734 152 577 856 157 1 965 257 -2 565 224

Uplatnění úroků 31.3.2014 152 577 28 990 -2 536 235

Uplatnění odpisů 31.3.2014 945 000 179 550 -2 356 685

36. - 47. splátka 6.X.2014 1 008 734 97 326 911 408 1 053 849 -3 365 418

Uplatnění úroků 31.3.2015 97 326 18 492 -3 346 926

Uplatnění odpisů 31.3.2015 630 000 119 700 -3 227 226

48. - 59. splátka 6.X.2015 1 008 734 38 509 970 224 83 624 -4 235 960

Uplatnění úroků 31.3.2016 38 509 7 317 -4 228 643

Uplatnění odpisů 31.3.2016 315 000 59 850 -4 168 793

60. splátka 6.1.2016 84 061 437 83 624 0 -4 252 854

Uplatnění úroků 31.3.2017 437 83 -4 252 771

Uplatnění odpisů 31.3.2017 0 0 -4 252 771

Součty 6 145 268 900 000 5 223 668 4 320 000 992 497

úroky 723 668

odpisy 4 500 000

Úmor 

úvěru

Zůstatek 

úvěru

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Úvěr                    

Zrychlené odepisování
Datum Výdaje DPH

Náklady 

(úroky a 

odpisy)

 

Zdroj: vlastní výpočty
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PŘÍLOHA 10 – Výpočet diskontovaných výdajů – ÚVĚR 

Tabulka 20 – Výše úspory u diskontovaných toků s lineárními odpisy 

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000 -1 080 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 891 737 -188 263

Poplatek 6.2.2011 21 408 -209 671

1. - 11. splátka 6.X.2011 876 648 -1 086 319

Uplatnění úroků 31.3.2012 38 292 -1 048 027

Uplatnění odpisů 31.3.2012 157 097 -890 930

12. - 23. splátka 6.X.2012 861 654 -1 752 584

Uplatnění úroků 31.3.2013 30 494 -1 722 090

Uplatnění odpisů 31.3.2013 132 541 -1 589 548

24. - 35. splátka 6.X.2013 772 941 -2 362 490

Uplatnění úroků 31.3.2014 20 413 -2 342 077

Uplatnění odpisů 31.3.2014 118 902 -2 223 175

36. - 47. splátka 6.X.2014 693 398 -2 916 574

Uplatnění úroků 31.3.2015 11 681 -2 904 893

Uplatnění odpisů 31.3.2015 106 666 -2 798 228

48. - 59. splátka 6.X.2015 622 041 -3 420 269

Uplatnění úroků 31.3.2016 4 145 -3 416 124

Uplatnění odpisů 31.3.2016 95 660 -3 320 464

60. splátka 6.1.2016 48 840 -3 369 304

Uplatnění úroků 31.3.2017 42 -3 369 262

Uplatnění odpisů 31.3.2017 0 -3 369 262

Součty 4 976 931 891 737 715 932

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Diskontované toky

Výdaje DPH
Úvěr                      

Lineární odepisování
Datum

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 21 – Výše úspory u diskontovaných toků se zrychlenými odpisy 

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000 -1 080 000

Uplatnění DPH 7.2.2011 891 737 -188 263

Poplatek 6.2.2011 21 408 -209 671

1. - 11. splátka 6.X.2011 876 648 -1 086 319

Uplatnění úroků 31.3.2012 38 292 -1 048 027

Uplatnění odpisů 31.3.2012 224 424 -823 603

12. - 23. splátka 6.X.2012 861 654 -1 685 257

Uplatnění úroků 31.3.2013 30 494 -1 654 762

Uplatnění odpisů 31.3.2013 187 907 -1 466 856

24. - 35. splátka 6.X.2013 772 941 -2 239 797

Uplatnění úroků 31.3.2014 20 413 -2 219 384

Uplatnění odpisů 31.3.2014 126 427 -2 092 957

36. - 47. splátka 6.X.2014 693 398 -2 786 356

Uplatnění úroků 31.3.2015 11 681 -2 774 675

Uplatnění odpisů 31.3.2015 75 611 -2 699 064

48. - 59. splátka 6.X.2015 622 041 -3 321 105

Uplatnění úroků 31.3.2016 4 145 -3 316 960

Uplatnění odpisů 31.3.2016 33 905 -3 283 055

60. splátka 6.1.2016 48 840 -3 331 895

Uplatnění úroků 31.3.2017 42 -3 331 853

Uplatnění odpisů 31.3.2017 0 -3 331 853

Součty 4 976 931 891 737 753 341

Diskontované toky

Úvěr                      

Lineární odepisování
Datum Výdaje DPH

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 11– Výpočet výdajů – LEASING 

 

Tabulka 22 – Výpočet výdajů u 0% MLS 

Poplatek 6.2.2011 22 500 -22 500

1. - 11. splátka 6.X.2011 1 149 632 958 023 191 609 0 -980 523

Daň. štít nájemného 31.3.2012 958 023 182 024 -798 499

12. - 23. splátka 6.X.2012 1 254 144 1 045 116 209 028 0 -1 843 615

Daň. štít nájemného 31.3.2013 1 045 116 198 572 -1 645 043

24. - 35. splátka 6.X.2013 1 254 144 1 045 116 209 028 0 -2 690 159

Daň. štít nájemného 31.3.2014 1 045 116 198 572 -2 491 587

36. - 47. splátka 6.X.2014 1 254 144 1 045 116 209 028 0 -3 536 703

Daň. štít nájemného 31.3.2015 1 045 116 198 572 -3 338 131

48. - 59. splátka 6.X.2015 1 254 144 1 045 116 209 028 0 -4 383 247

Daň. štít nájemného 31.3.2016 1 045 116 198 572 -4 184 674

60. splátka 6.1.2016 104 512 87 093 17 419 0 -4 271 767

Zůstatková hodnota 6.2.2016 1 200 1 000 200 -4 272 767

Daň. štít nájemného 31.3.2017 88 093 16 738 -4 256 030

Součty 6 294 420 5 226 580 1 045 340 0 993 050

Leasing                        

60M 0%
Datum Výdaje

Náklady 

splátky

Náklady 

MLS
DPH

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 23 – Výpočet výdajů u 20% MLS 

Záloha na stroj 7.1.2011 1 080 000 180 000 -1 080 000

Poplatek 6.2.2011 22 500 -1 102 500

uplatnění DPH z MLS 7.2.2011 180 000 -922 500

1. - 11. splátka 6.X.2011 919 688 766 414 153 274 198 000 -1 688 914

Daň. štít nájemného 31.3.2012 766 414 198 000 183 239 -1 505 675

12. - 23. splátka 6.X.2012 1 003 296 836 088 167 208 216 000 -2 341 763

Daň. štít nájemného 31.3.2013 836 088 216 000 199 897 -2 141 867

24. - 35. splátka 6.X.2013 1 003 296 836 088 167 208 216 000 -2 977 955

Daň. štít nájemného 31.3.2014 836 088 216 000 199 897 -2 778 058

36. - 47. splátka 6.X.2014 1 003 296 836 088 167 208 216 000 -3 614 146

Daň. štít nájemného 31.3.2015 836 088 216 000 199 897 -3 414 249

48. - 59. splátka 6.X.2015 1 003 296 836 088 167 208 216 000 -4 250 337

Daň. štít nájemného 31.3.2016 836 088 216 000 199 897 -4 050 440

60. splátka 6.1.2016 83 608 69 674 13 934 18 000 -4 120 114

Zůstatková hodnota 6.2.2016 1 200 1 000 200 -4 121 114

Daň. štít nájemného 31.3.2017 140 348 18 000 18 165 -4 102 950

Součty 6 120 180 4 251 114 836 240 1 080 000 1 000 990

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Leasing                                

60M 20%
Datum Výdaje

Náklady 

splátky
DPH

Náklady 

MLS

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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PŘÍLOHA 12 – Výpočet diskontovaných výdajů – LEASING 

Tabulka 24 – Výše úspory u diskontovaných toků s 0% MLS 

Poplatek 6.2.2011 22 300 -22 300

1. - 11. splátka 6.X.2011 1 089 924 181 657 0 -930 566

Daň. štít nájemného 31.3.2012 159 262 -771 305

12. - 23. splátka 6.X.2012 1 071 282 178 550 0 -1 664 036

Daň. štít nájemného 31.3.2013 155 861 -1 508 175

24. - 35. splátka 6.X.2013 960 987 160 168 0 -2 308 995

Daň. štít nájemného 31.3.2014 139 821 -2 169 174

36. - 47. splátka 6.X.2014 862 092 143 685 0 -2 887 581

Daň. štít nájemného 31.3.2015 125 432 -2 762 149

48. - 59. splátka 6.X.2015 773 375 128 898 0 -3 406 625

Daň. štít nájemného 31.3.2016 112 491 -3 294 135

60. splátka 6.1.2016 60 722 10 121 0 -3 344 736

Zůstatková hodnota 6.2.2016 691 115 -3 345 312

Daň. štít nájemného 31.3.2017 8 506 -3 336 806

Součty 4 841 373 803 194 0 701 372

Náklady 

MLS

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

Diskontované toky

Leasing                        

60M 0%
Datum Výdaje DPH

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka 25 – Výše úspory u diskontovaných toků s 20% MLS 

Záloha na stroj 1 080 000 -1080000,00

Poplatek 6.2.2011 22 300 -1 102 300

uplatnění DPH z MLS 7.2.2011 178 347 -923 953

1. - 11. splátka 6.X.2011 871 922 145 313 0 -1 650 562

Daň. štít nájemného 31.3.2012 160 324 -1 490 237

12. - 23. splátka 6.X.2012 857 009 142 828 0 -2 204 418

Daň. štít nájemného 31.3.2013 156 900 -2 047 518

24. - 35. splátka 6.X.2013 768 775 128 123 0 -2 688 170

Daň. štít nájemného 31.3.2014 140 754 -2 547 416

36. - 47. splátka 6.X.2014 689 661 114 938 0 -3 122 139

Daň. štít nájemného 31.3.2015 126 269 -2 995 870

48. - 59. splátka 6.X.2015 618 688 103 110 0 -3 511 448

Daň. štít nájemného 31.3.2016 113 241 -3 398 207

60. splátka 6.1.2016 48 577 8 096 0 -3 438 688

Zůstatková hodnota 6.2.2016 691 115 -3 439 264

Daň. štít nájemného 31.3.2017 9 231 -3 430 032

Součty 4 957 622 642 523 178 347 706 720

Diskontované toky

Leasing                        

60M 20%
Datum Výdaje DPH

Náklady 

MLS

Daňový 

štít

Kumulativní 

čisté výdaje 

(nominální)

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 


