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1 Úvod 
  

 Pro financování svých investic potřebují podniky finanční prostředky. V dnešní době 

mají na výběr mnoho možností, jak tyto prostředky získat. První možností může být 

financování investice prostřednictvím interních zdrojů podniků. Tato možnost financování 

patří mezi dražší zdroje, podnik musí najednou vynaložit značné množství prostředků, avšak 

nedochází k jeho zadlužování. Další možností mohou být úvěry či stále více oblíbený finanční 

leasing. Je velmi důležité, jakou metodu financování si podnik zvolí, neboť toto rozhodnutí 

má dlouhodobé důsledky na jeho ekonomickou situaci. 

 Cílem této bakalářské práce bude analýza vybraných možností financování a následný 

výběr nejvhodnějšího zdroje pro společnost Bernert – BeKaS s.r.o., která si pořídila užitkový 

vůz a chce potvrdit správnost svého rozhodnutí. Bakalářská práce bude rozdělena do tří 

kapitol. 

 V první kapitole budou popsány interní a externí zdroje financování. Interní zdroje 

jsou takové, které podnik získá svojí vlastní činností. Patří mezi ně odpisy, nerozdělený zisk, 

rezervy a rezervní fondy. Naopak externí zdroje jsou získávány z vnějšího okolí podniku. 

Mezi externí zdroje řadíme různé bankovní úvěry, akcie aj. 

 V druhé kapitole bude charakterizována společnost Bernert – BeKaS s.r.o., pro kterou 

bude provedena analýza možností financování. Uvedeme její činnosti a příklady některých 

produktů, které vyrábí, a také popis investice, kterou společnost realizovala. Také zde budou 

zmíněny možnosti financování, které byly vybrány pro analýzu. Dále bude charakterizována 

metoda diskontovaných výdajů, která bude využita k analýzování a výběru nejvhodnějšího  

zdroje financování, na závěr této kapitoly budou vypočteny vstupní hodnoty pro analýzu. 

 Ve třetí kapitolě budeme, pomocí metody diskontovaných výdajů, analyzovat 

jednotlivé zdroje financování. V našem případě se bude jednat o financování z vlastních 

zdrojů, pomocí finančního leasingu, a na konec, pomocí bankovního úvěru. U každého 

zmiňovaného zdroje bude vybrána nejvhodnější varianta z posuzovaných možností, na závěr 

této kapitoly budou tyto varianty porovnány a bude z nich vybrána nejvýhodnější varianta. 
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2 Charakteristika forem financování 
  

 Financováním dlouhodobého majetku podniku se rozumí úhrada výdajů při 

rozšiřování dlouhodobého majetku, jeho obnovení či prvotní pořízení. Je to proces, ve kterém 

podnik získává finanční zdroje, které pak využívá na investování do dlouhodobého majetku 

hmotného a nehmotného, oběžného majetku trvalé povahy a finančních aktiv. 

  Na začátku každého investičního procesu by se měl podnik rozhodnout, z jakých 

zdrojů bude investici financovat. Mělo by se jednat o ekonomicky nejvýhodnější variantu 

financování  neboť důsledky tohoto rozhodnutí jsou dlouhodobého charakteru. Základním 

pravidlem při finančním rozhodování by mělo být ,,zlaté bilanční pravidlo". Toto pravidlo 

říká, že dlouhodobý majetek podniku by měl být financován dlouhodobými zdroji a 

krátkodobý majetek by měl být financován krátkodobými zdroji financování. Financovat 

krátkodobými zdroji dlouhodobý majetek by totiž mohlo přivést podnik do finančních 

problémů, protože lhůta splatnosti krátkodobých zdrojů je kratší než doba převedení 

dlouhodobého majetku na peněžní prostředky. 

 Obrázek 2.1: Financování majetku podle zlatého bilančního pravidla 

 
Zdroj: Valach (2006)  
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 Dále je důležité brát v potaz faktor času a rizika. Vlivem času má koruna získaná dnes, 

větší hodnotu než koruna získaná v budoucnu, protože ji můžeme použít k další investici. 

Vložením kapitálu do investice riskujeme to, že můžeme přijít o investovaný kapitál nebo 

nedosáhneme plánovaného výnosu z investice, ale také můžeme dosáhnout výnosu vyššího. 

 Zdroje financování je možné rozdělit podle několika hledisek. Podle doby splatnosti 

na krátkodobé a dlouhodobé zdroje. Dle původu zdrojů na externí a interní zdroje a dle 

vlastnictví na vlastní a cizí zdroje. 

 Mezi vlastní zdroje financování patří  vklady společníků a zisk po zdanění. Cizí zdroje 

jsou zejména bankovní úvěry a leasingové financování. 

 Mezi krátkodobé zdroje financování řadíme finanční zdroje splatné do 1 roku. Naopak 

dlouhodobé finanční zdroje jsou zdroje, jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok. Je-li jejich 

splatnost v rozpětí 1-5 let, nazýváme je střednědobé, je-li delší než 5 let nazýváme je 

dlouhodobé. Příkladem dlouhodobých zdrojů financování mohou být například dluhopisy 

nebo dlouhodobé úvěry, základní kapitál, leasing aj.  

 Interní zdroje financování jsou zdroje vzniklé činností uvnitř podniku. Patří mezi ně 

nerozdělený zisk, odpisy, dlouhodobé rezervy a rezervní fond. ,,Pokud jsou zdrojem financování 

investic pouze interní zdroje, hovoříme o tzv. samofinancování. Výhodou této varianty 

financování je, že nevznikají náklady na externí kapitál, nezvyšuje se stupeň zadlužení firmy, a 

tedy se snižuje finanční riziko firmy.  Nevýhodou je fakt, že zisk jako ekonomická veličina může 

být nestabilním zdrojem a je také dražším zdrojem", viz DLUHOŠOVÁ (2006, str. 123).  Externí 

zdroje financování jsou zdroje získané z vnějšího okolí podniku. Řadí se sem akcie, dluhopisy, 

směnky, provozní úvěry, leasing a jiné. 

2.1 Interní zdroje  
  

 Interní zdroje financování jsou zdroje vzniklé činností uvnitř podniku. Financování 

pomocí interních zdrojů je dražší než-li financování externími zdroji. Nerozdělený zisk z 

minulých let, odpisy, rezervy a rezervní fondy jsou hlavní představitelé interních zdrojů 

financování. 

2.1.1  Financování pomocí nerozděleného zisku 
  

 Nerozdělený zisk, někdy označován jako ,,zadržený zisk", je nejvýznamnější zdroj 

interního financování. Je to zisk, který zůstane v podniku po zaplacení daní, přídělů do fondů  

a vyplacení dividend akcionářům. Hlavní výhodou financování prostřednictvím 



 

 5 
 

nerozděleného zisku je to, že nedochází k zadlužování podniku. Není narušena finanční 

stabilita firmy a také se nezvyšuje počet věřitelů. Nevýhodou je naopak  jeho nestabilita. 

Výše nerozděleného zisku je ovlivňována platbou daně, vyplácením dividend akcionářům, 

tvorbou rezervního fondu a ziskem běžného období. 

 ,,Zisk běžného období vyjadřuje v syntetické podobě účelnost a hospodárnost celkové 

činnosti podniku. V porovnání s vloženým kapitálem lze z něj usuzovat na efektivnost 

podnikové činnosti. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje tržní hodnotu firmy a z tohoto 

hlediska je dominantní součástí základního rozhodovacího kritéria firmy.", viz VALACH 

(2001, str. 315). Daň ze zisku ovlivňuje nerozdělený zisk nepřímo. 

 Významným faktorem ovlivňujícím nerozdělený zisk je výše dividend a dividendová 

politika firmy.  Rozhodování o podílu nerozděleného zisku  a dividend na celkovém zisku po 

zdanění je významné rozhodnutí, na kterém se podílí nejen management podniku, ale také 

valná hromada akcionářů. Tento podíl nebo-li ,,výplatní poměr" je soustavně plánován, 

sledován a hodnocen. Reziduální dividendová politika, politika stabilizace dividend, politika 

stálého dividendového podílu a politika nízkých normálních dividend v průběhu roku a 

zvláštní dividendy na konci roku jsou čtyři základní dividendové politiky, podle nichž se 

přistupuje k rozdělení zisku. 

 Při aplikování reziduální dividendové politiky firma reinvestuje své zisky dokavaď 

investiční příležitosti mají vyšší míru výnosu, než je požadováno. Zbytek zisku po zdanění se 

používá na výplatu dividend, které se mění z roku na rok podle investičních příležitostí a 

proto tato politika není u akcionářů oblíbená díky nestabilní výši vyplácených dividend. 

Politika stabilizace dividend je naopak u akcionářů oblíbená, protože zajišťuje stabilitu 

dividendových příjmů. Podnik se snaží zachovat určitou výši dividend bez ohledu na vývoj 

zisku podniku. Další dividendovou politikou je politika stálého dividendového podílu. 

Podnik má stanovenou stálou část zisku po zdanění na výplatu dividend (např. 35%). S měnící 

se výší zisku po zdanění se pak mění výše vyplácených dividend. Tato politika však nebývá 

často uplatňována. Poslední dividendovou politikou je politika nízkých normálních 

dividend v průběhu roku a zvláštní dividendy na konci roku. Je používána zejména u 

podniků, kterým významně kolísá zisk. Jsou-li zisky nízké, je akcionářům vyplácena 

dividenda v normální výši. Jestliže jsou zisky vysoké a není potřeba reinvestovat, firma 

vyplatí na konci roku zvláštní dividendy. 
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2.1.2 Financování pomocí odpisů 
  

 Dalším zdrojem interního financování je financování z odpisů. Jsou relativně stabilním 

zdrojem financování, neboť je podnik může využívat, aniž by vytvořil zisk. ,,Odpisy jsou 

peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného majetku za určité 

období. Jejich hlavní funkcí je zabezpečit proces postupného přenosu ceny tohoto majetku do 

nákladů, tím postupně snižovat jeho výši v aktivech bilance a zajistit jeho obnovu“, viz 

VALACH (1997, str. 157).  Na celkové výši odpisů se podílejí tyto faktory: 

a) výše a struktura nehmotného a hmotného investičního majetku, 

b) cena odepisovaného majetku, 

c) doba odepisování majetku, 

d) metoda odepisování. 

 Výše a struktura nehmotného a hmotného investičního majetku se liší u každého 

podniku. Tato výše a struktura se odvíjí podle odvětví, ve kterém podnik podniká. Například 

podniky v elektrárenském odvětví mají výši a strukturu nehmotného a hmotného investičního 

majetku vyšší než velkoobchodní podniky. K dlouhodobému majetku nehmotnému se řadí 

software, zřizovací výdaje, ocenitelná práva jako licence a patenty, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje aj. K dlouhodobému majetku hmotnému řadíme movité věci a soubory 

movitých věcí, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 

rok. Dále pak nemovitosti, základní stáda, tažná zvířata, umělecké sbírky aj. 

 Dalším faktorem je cena odepisovaného majetku. Odepisuje se z tzv. vstupní ceny, 

kterou může být pořizovací cena, reprodukční cena anebo výše vlastních nákladů. Pořizovací 

cena zahrnuje cenu za pořízení a náklady související s pořízením. Náklady souvisejícími 

s pořízením se rozumí náklady dopravu, clo, montáž či instalaci. Reprodukční cena je cena, za 

kterou se účtuje majetek v době jeho pořízení. Používá se při oceňování  přijatých darů, 

nepeněžních vkladů do firmy a u jiného majetku nabytého jinak než za úplatu nebo ve vlastní 

režii, což je cena určená výší vlastních nákladů.  

 Doba odepisování majetku je dalším faktorem ovlivňujícím odpisy. Majetek je 

rozdělen podle své životnosti do šesti odpisových skupin. Přičemž každá skupina má jinou 

dobu odpisování. Ke každé skupině bude uvedeno několik příkladů dle zákona č. 586/1992 

Sb. 

 1. skupina - měřící a kontrolní přístroje, skot a prasata chovná i plemenná, různé  

          mechanizované nářadí a nástroje. 

 2. skupina -  zemědělské a lesní traktory, koně, jeřáby, mrazící zařízení. 
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 3. skupina - výtahy, lokomotivy, kovové nádrže, turbíny, kladky a kladkostroje. 

 4. skupina - věže, stožáry, dřevěné a plastové budovy.  

 5. skupina - dálnice, silnice, mosty, budovy neuvedené ve skupinách 4 a 6,  

                                čerpací vrty. 

 6. skupina -  budovy obchodních domů, administrativní, pro společenské a  

                                 kulturní  účely, historické a kulturní památky, muzea a knihovny. 

 V tabulce 2.1 jsou zobrazeny doby odpisování pro příslušné skupiny.  

                       

        Tab. 2.1 Doba odpisování hmotného a nehmotného majetku 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 30. 
  

 Posledním faktorem ovlivňujícím odpisy je metoda odpisování. V první řadě je 

důležité rozdělení odpisů na odpisy daňové a odpisy účetní. Účetní odpisy vymezuje zákon č. 

563/1991 Sb. o účetnictví. Tyto odpisy lépe vyjadřují reálné opotřebení dlouhodobého 

majetku. Projevují se hlavně ve finančním účetnictví, kde se zahrnují do nákladů.  O jejich 

výši a způsobu odepisování rozhoduje podnik samostatně dle odpisových plánů. Odpisové 

metody používající se u účetních odpisů jsou metody lineární, degresivní, progresivní. Jelikož 

účetní odpisy nejsou daňově uznatelným nákladem je potřeba stanovit odpisy daňové. 

 Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Daňové 

odpisy jsou daňově uznatelným nákladem, snižují daňovou povinnost při výpočtu daně z 

příjmů, avšak do státem stanovené maximální výše. Obvykle jsou stanovovány na konci roku, 

kde jsou dávány v soulad s odpisy účetními. Podnik si může vybrat ze dvou způsobů 

stanovení daňových odpisů. Po určení metody odpisování již nemůže metodu odpisování 

měnit a musí podle ní odpisovat majetek po celou jeho dobu odpisování. 

 První metodou odpisováni je metoda lineárního odpisování. Pomocí této metody se 

pořizovací cena majetku odepisuje rovnoměrně po dobu očekávané živnosti majetku. Jenom v 

prvním roce odpisování jsou odpisové sazby nižší než v následujících letech, avšak za 

určitých podmínek, např. podnik patří do určitého odvětví nebo je prvním vlastníkem 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
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odpisovaného stroje, může podnik pro majetek nacházející se v 1. – 3. odpisové skupině, 

první sazbu navýšit o 10 % 15 %, 20 %  a využít tzv. zvýšený odpis. Obecně je známo, že tato 

metoda ne vždy odrazí správně opotřebení majetku ať už fyzické nebo morální. 

 

Tabulka 2.2 : Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 31. 
 

 Rovnoměrný roční odpis se vypočítá dle vzorce 2.1:  

100

ROS . VC
RO =

,                     (2.1) 

kdy RO představuje roční odpis, VC je vstupní cena a ROS je roční odpisová sazba. 

 Druhou metodou pro stanovení daňových odpisů je zrychlená metoda odpisování. I u 

této metody je  možnost zvýšeného odpisu v prvním roce. ,,U zrychleného způsobu odpisování 

je pořizovací cena k životnosti majetku rozložena nerovnoměrně, přičemž hodnota odpisů v čase 

klesá. Smyslem intenzity zrychleného odpisování je hlavně vyjádření morálního opotřebení 

podnikového majetku, dochází tak k rychlejší obnově, modernizaci majetku. Nevýhodou je 

předčasné vyřazení strojů a riziko inflace." , viz FREIBERG (2007). 

 

Tabulka 2.3: Odpisové sazby pro zrychlené odpisováni 

Odpisová skupina Koeficient v prvním roce 
odpisování 

Koeficient v dalších letech 
odpisování 

Koeficient pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 32. 
 
 

 

Odpisová skupina Odpisové sazby v prvním 
roce odpisování 

Odpisové sazby v dalších 
letech odpisování 

Odpisové sazby pro 
zvýšenou vstupní cenu 

1 20 40 33,30 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
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 Nejprve se vypočte roční odpis v prvním roce a poté roční odpisy v následujících 

letech. Pro první rok se zrychlený odpis vypočte dle vzorce 2.2 : 

k

VC
RO1 =

,           (2.2) 

kde 1RO je odpis v prvním roce, k je koeficient pro zrychlené odepisování v prvním roce.  

 Vzorec výpočtu pro další roky je:  

nk

ZC . 2
ROn

−
=

,                                      (2.3) 

kde nRO  je odpis v roce n, ZC je zůstatková cena majetku, k je koeficient pro zrychlené 

odpisování pro další roky, n je počet let, po které byl majetek již odepisován. 

2.1.3  Rezervy a rezervní fondy 
  

 Dalším zdrojem interního financování jsou rezervy a rezervní fond. Tvorbou rezerv 

vznikají náklady. K těmto nákladům nejsou v daném časovém úseku známé výdaje, protože se 

vynakládají pro krytí budoucích závazků či výdajů, u kterých není známá jejich výše nebo čas 

vzniku. Proto rezervy nazýváme účelovým finančním zdrojem. Rezervy se člení na rezervy 

zákonné a ostatní rezervy. 

 Zákonné rezervy jsou daňově uznatelným nákladem, je-li jejich výše a účel použití 

v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách, podle kterého se řídí. Ostatní rezervy jsou 

podnikem vytvářeny dle jeho uvážení, avšak nejsou daňově uznatelným nákladem.  

 Rezervní fondy jsou částí podnikového zisku, ponechávaného na ochranu proti 

různým rizikům. Jestliže je podnik nepoužije na předem stanovené účely, mohou dočasně a do 

určité míry, sloužit k internímu financování rozvoje společnosti. ,,Jejich principy tvorby a 

využití lze vyjádřit v následujících bodech. 

 a) Rezervní fond je univerzální finanční rezerva, tvořená převážně ze zisku po 

zdanění. 

 b) Tvoří se povinně u akciových společností a společností s ručením omezeným, 

jakmile tyto dosáhnou zisku. Dobrovolně se může tvořit již při vzniku společnosti a to 

z příplatků společníků nad hodnotu vkladu. 

 c) Je stanovena minimální výše tvorby rezervního fondu. V prvním roce nejméně 20% 

ze  zisku po zdanění, ne více než 10% základního jmění. V dalších letech nejméně 5% procent 

ze zisku po zdanění a to tak dlouho, až rezervní fond dosáhne 20% základního jmění. 
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 d) Rezervní fond se může tvořit také snížením základního kapitálu (nejvíce o 10%) na 

úhradu budoucí ztráty, použitím nerozděleného zisku nebo jiných fondů, které může podnik 

používat dle svého uvážení. 

 e) Rezervní fond vytvořený povinně minimálními příděly nebo snížením základního 

kapitálu na úhradu ztráty může být použit jen na úhradu ztráty. 

 f) Jestliže si podnik přidělí do rezervního fondu více, než je povinen, vzniká 

dobrovolná část rezervního fondu, jehož užití není zákonem omezeno a může být použito dle 

rozhodnutí podniku 

 g) Jestliže akciová společnost vykazuje vlastní akcie v aktivech, musí rezervní fond, 

po odečtení hodnoty v níž byl ze zákona povinně vytvořen, dosahovat hodnoty těchto akcií. 

 h) Způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej 

doplňovat, musí být zachyceny ve stanovách společnosti. O použití rezervního fondu, mimo 

použití vyplývajícího ze zákona eventuálně ze statusu společnosti, rozhoduje představenstvo 

společnosti“, viz VALACH (2001, str. 321) 

 U akciových společností se většinou tvoří dva druhy rezervních fondů, povinné a 

dobrovolné. Povinné rezervní fondy jsou tvořeny na základě zákona.  Hlavním úkolem těchto 

fondů je ,,ochrana“ akcionářů a věřitelů, protože slouží ke krytí ztrát z podnikání. Dobrovolné 

rezervní fondy vznikají na základě rozhodnutí podniku. Obvykle mají vymezený účel použití, 

což omezuje jejich mobilitu ve finančním řízení firmy. Používají se na úhradu některých 

speciálních, mimořádných ztrát, nákup akcií jiných podniků či na předpokládané velké 

investice podniku.  

 Vyjma rezervních fondů a rezerv se často vyskytuje termín tiché rezervy. Ty se tvoří 

tak, že podnik buď podhodnocuje svůj majetek anebo nadhodnocuje závazky. Tím se část 

zisku utají, protože se snižuje vykazovaný zisk. Tyto tiché rezervy se původně používaly 

k uhrazení nepředvídatelných ztrát podniku, ale později se začaly používat i k jiným účelům. 

Například skrytí vysokých zisků před veřejností. Hlavním důvodem tvorby tichých rezerv je 

snaha o snížení základu daně. 

 Příkladem tvorby tichých rezerv je podhodnocení zásob podniku, díky tomu vznikají 

krátkodobé tiché rezervy. Podhodnocením investičního majetku vznikají dlouhodobé tiché 

rezervy. 
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2.2 Externí zdroje financování 
  

 Kromě interních zdrojů může podnik používat k financování i externí zdroje. Externí 

zdroje jsou narozdíl od interních zdrojů různorodější.  Jsou to zdroje, které jsou získané mimo 

vnitřní činnost podniku tzn. od jiných subjektů. Typickým příkladem podniku využívající 

financování externími zdroji je akciová společnost. Výhoda používání externích zdrojů 

spočívá zejména v růstu rentability vlastního kapitálu a efektivnosti podnikání. Nevýhodami 

naopak mohou být zvyšování počtu osob ovlivňujících podnikové rozhodování a hospodaření 

dále pak růst emisních nákladů a úroku. Přílišné využívání externích zdrojů může podniku 

přinést problémy likvidního charakteru. Hlavními zdroji externího financování je emitování 

akcií a dluhopisů, leasing a forfaiting a různé druhy úvěrů. 

2.2.1 Financování akciovým kapitálem 
  

 Akcie jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů externího financování. Samotné akcie 

jsou majetkovými cennými papíry, osvědčujícími jejich majitele na vlastnických podílech 

podniku. Vydáním akcií, jejich emisí, podnik získá peněžní zdroje, které jsou nenávratné a 

stává se tzv. emitentem. Kupec akcie se nazývá akcionářem a jeho práva a povinnosti jsou 

uvedeny v obchodním zákoníku a zákoně o cenných papírech. Akcionáři mají právo na 

výplatu dividend z vytvořeného zisku společnosti, dále mají nárok na likvidační zůstatek 

společnosti, dojde-li k její likvidaci, podílí se na důležitých hlasováních týkajících se řízení 

společnosti. Jestliže podnik v budoucnu vydává další akcie, má přednostní právo na jejich 

koupi. Avšak akcionář nemůže jednat jménem společnosti, přímo zasahovat do jejího chodu a 

také nemá nárok na vyplacení svého podílu. 

 Emise akcií se dají rozdělit na soukromé a veřejné. Soukromé emise používají zejména 

malé nebo rodinné či začínající akciové společnosti. Emitující společnosti kontaktují několik 

investorů, různé investiční a penzijní společnosti, pojišťovny a bohaté jednotlivce a nabídnou 

jim svoji emisi. Náklady související s emisí, nebo-li emisní náklady, jsou u tohoto druhu 

emise malé. Naopak emisní náklady u veřejné emise jsou vyšší, a proto je obvykle využívají 

velké firmy. Akcie jsou nabídnuty široké veřejnosti na burzách. 

 Z hlediska práv akcionářů rozdělujeme akcie na kmenové a prioritní. Kmenové akcie 

jsou majetkovými cennými papíry s pohyblivou velikostí jejich výnosu, který je akcionářům 

vyplácen formou dividend. Akcionář má sice právo na výplatu dividend, ale nemá zaručenou 

jejich výši. Někdy mohou být vyplácené dividendy vysoké, jindy naopak nemusí být 
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vypláceny vůbec. To zvyšuje rizikovost kmenových akcií, a proto akcionáři požadují po 

společnosti větší výnosnost. Akcionáři dále mají právo na hlasování na valné hromadě v čemž 

spočívá hlavní nevýhoda kmenových akcií neboť může dojít k tzv. ,,nepřátelskému převzetí“. 

Kmenové akcie jsou lépe prodejné díky jejich obvykle vyšší výnosnosti. 

 Prioritní akcie se mohou na akciovém kapitálu společnosti podílet maximálně 50 %. 

Majitelé prioritních akcií mají přednostní práva na výplatu dividend. Také při likvidaci 

společnosti jsou při vyplácení likvidačního zůstatku upřednostňováni akcionáři vlastnící 

prioritní akcie. Výnos z prioritních akcií nemusí být tak vysoký jako u kmenových, zato je ale 

pevný. ,,Cenou“ za tyto výhody je to, že nemají právo hlasovat na valné hromadě. Nevýhodou 

těchto akcií pro společnost je povinnost vyplatit stanovené dividendy i při poklesu zisku. Na 

druhou stranu, vykazuje-li podnik nárůst zisku, vyplácí stále stejné stanovené dividendy. 

Další výhodou je to, že podnik navyšuje svůj kapitál, aniž by se bál tzv. ,,nepřátelského 

převzetí“. Dalšími akciemi, kromě kmenových a prioritních, jsou akcie zaměstnanecké. ,, 

Jsou vydávány pouze zaměstnancům, zpravidla za výhodných podmínek (nižší cena akcie, 

výhodnější systém splácení upsaných akcií, zvýhodnění výplaty dividend). Jejich hlavním 

cílem je zainteresovat zaměstnance na výsledku hospodaření podniku.“, viz VALACH (2001, 

str. 336). Převoditelné jsou pouze mezi zaměstnanci. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní 

poměr ve společnosti, společnost tyto akcie odkoupí nazpět. 

 Akcie jsou v bilancích a výročních zprávách akciových společností zachycovány 

v různých podobách. První podobou je emitovaný kapitál, který získáme oceníme-li 

nominální cenou počet emitovaných akcií. V bilanci se vyskytuje pod názvem základní 

kapitál. Další podoba je autorizovaný kapitál, daný počtem autorizovaných akcií, 

násobených nominální cenou. Autorizované akcie jsou veškeré akcie, které může podnik 

vydat dle svých stanov. Tyto stanovy mohou být pozměněny pouze se souhlasem akcionářů. 

To znamená, že autorizovaný kapitál není reálnou veličinou, nýbrž maximální hodnotou 

kapitálu, který může podnik získat upisováním všech akcií. V bilanci se autorizovaný kapitál 

nevyskytuje. Porovnáním emitovaného a autorizovaného kapitálu mohou budoucí akcionáři 

zjistit případnou možnost kontroly nad akciovou společností. 

  Rozdíl mezi nominální a emisní cenou akcie je v bilanci zachycován jako emisní 

ážio. Tento rozdíl vzniká v důsledku toho, že na kapitálovém trhu je většinou tržní cena akcie 

vyšší než nominální. Vztahuje se jen k okamžiku emitování akcií a mnohdy bývá větší než 

emitovaný kapitál.  

 Zadržené akcie jsou akcie, které společnost sama vydala, ale poté je sama odkoupila. 

Podnik je má v držení dokud je znovu neprodá anebo dojde k jejich zrušení. Časovým 
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limitem, kdy dojde k jejich zrušení je délka držení 3 roků, poté je podnik musí zrušit a snížit 

svůj základní kapitál. V bilanci se zadržené akcie odečítají od emitovaných akcií. 

 

2.2.2 Financování dluhopisy 
  

 Dluhopisy jsou dalším zdrojem externího financování. Jedná se o dluhové cenné 

papíry vyjadřující vztah mezi vlastníkem dluhopisu nebo-li věřitelem, a emitentem dluhopisu, 

dlužníkem. Dlužník se zavazuje věřiteli splatit nominální cenu dluhopisu a úrok ve 

stanovených lhůtách. Na rozdíl od majitelů akcií, majitelé dluhopisů nemají rozhodovací 

právo. Emise dluhopisů je regulována státem dle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. 

  Emise se dá podobně jako u akcií rozdělit na veřejnou a soukromou. Veřejná emise 

slouží pro širokou veřejnost. Emisi uskutečňuje podnik sám nebo častěji pomocí 

zprostředkovatele, což zvyšuje emisní náklady. Soukromá emise je levnější, je určena pro 

menší okruh věřitelů (banky, pojišťovny, investiční společnosti). Soukromá emise je 

výhodnější i v tom, že emisní dohoda může více respektovat podmínky emitenta, přičemž 

menší množství věřitelů může podrobněji analyzovat situaci emitenta a také akceptovat jeho 

zvláštní situaci. 

 Samotné dluhopisy se dají dělit dle různých hledisek, kterými jsou druh emitenta, 

způsob ručení emitenta, způsob emise, výnos z dluhopisů, doba splatnosti. Dle emitenta 

dělíme dluhopisy na emitované státem, bankou, podnikem. Podle způsobu ručení emitenta 

se dluhopisy dělí na zaručené nebo nezaručené. Dále podle způsobu emise je možné rozdělit 

dluhopisy  na dluhopisy veřejně emitované a soukromě emitované. Podle výnosu z dluhopisu 

na dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivým úrokem anebo dluhopisy s nižší 

nominální hodnotou než je prodejní cena což zaručuje investorovi budoucí výnos. A podle 

doby splatnosti rozlišujeme krátkodobé dluhopisy splatné do 5 let, střednědobé dluhopisy 

splatné do 10 let a dlouhodobé dluhopisy, které mají dobu splatnosti  nad 10 roků. 

 Financování pomocí dluhopisů má několik výhod. Hlavní výhodou oproti financování 

akciovým kapitálem je, že úroky z dluhopisů jsou daňově uznatelným nákladem. Dochází 

k tzv. úrokovému daňovému štítu. Další výhodou je, že majitelé dluhopisu nemají právo 

hlasovat na valné hromadě, což umožňuje stávajícím vlastníkům udržovat kontrolu nad svou 

společností. Výhody se týkají také úroků, které jsou pevně stanoveny a jsou nižší než 

dividendy. 
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Nevýhodou dluhopisů jsou v první řadě vysoké emisní náklady a možnost zvýšení finančního 

rizika vlivem růstu zadlužení společnosti. 

2.2.3 Financování úvěrem 
  

 Financování úvěrem je nejrozšířenější druh externího financování. Úvěry se dělí na 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Doba splatnosti krátkodobých úvěrů je 1 rok. Patří 

sem například lombardní, kontokorentní, eskontní, revolvingové či krátkodobé bankovní 

úvěry.  

 Střednědobé úvěry mají splatnost do 5 let a dlouhodobé úvěry mají splatnost delší než 

5 let. Dlouhodobé úvěry podnik může získat formou dlouhodobých bankovních úvěrů nebo 

formou dodavatelských úvěrů. 

 Dodavatelské úvěry fungují na principu dodání samotných strojů či investičních 

celků dodavateli strojů a technologických zařízení, kterým je pak odběratelé splatí postupně, 

včetně úroků.  Dodavatelé často využívají dodavatelské úvěry jako nástroje konkurenčního 

boje, protože nabízejí svým zákazníkům výhodnější podmínky v podobě možnosti odložení 

platby. Splatnost dodavatelských úvěrů je úzce spojena s ekonomickou životností zařízení, 

které bylo pořízeno formou tohoto financování. ,,Dodavatelé poskytují dlouhodobý úvěr 

přímo nebo, což bývá častěji, pomocí refinancování prostřednictvím bankovních úvěrů. 

Ačkoliv při prvém pohledu úroková sazba dodavatelských úvěrů se může zdát nižší než u 

úvěrů finančních institucí, ve skutečnosti to bývá opačně. Dodavatelé totiž, prostřednictvím 

ocenění své dodávky, zohledňují způsob její úhrady; při dodávce na úvěr bývá cena vyšší než 

při okamžité splatné dodávce“, viz VALACH (2001, str. 362). Dodavatelské úvěry můžeme 

rozdělit na dva druhy, a to podle záruky na podmíněný bankovní kontrakt a úvěr na movitou 

zástavu.  

 Podmíněný bankovní kontrakt je typ úvěru, u kterého je dodavatel majitelem 

dodávky až do úplného splacení všech splátek. Na začátku koupě odběratel splatí menší část 

pořizovaného stroje a na zbytek ceny mu dodavatel vystaví směnku. Poté odběratel splácí 

jistinu a úrok, dokud není uhrazena celá směnka a až poté přejde stroj do jeho vlastnictví. Při 

nesplacení by stroj přešel zpátky dodavateli. U úvěru na movitou zástavu přechází stroj do 

vlastnictví odběratele ihned, avšak slouží dodavateli jako záruka pro splacení hodnoty 

dodávky. 
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 Dlouhodobé úvěry podniky získávají od komerčních bank, penzijních fondů, 

pojišťovacích společností či jiných velkých finančních institucí. Obvykle se vyskytují 

v podobě termínovaných půjček či hypotekárních úvěrů. 

 Termínované půjčky, jinak také investiční úvěry, jsou obvykle používány 

k rozšiřování dlouhodobého majetku podniku. Podnik, žádající o investiční úvěr musí 

poskytovateli úvěru oznámit, pro jaký účel chce úvěr získat, výši zadluženosti a svoji bonitu 

kvůli schopnosti splácet úvěr i s úroky. Úroky jsou částkou, kterou podnik musí zaplatit za 

půjčený kapitál. Úvěry vznikají na základě úvěrové smlouvy, kde je mimo jiné uveden způsob 

splácení a úroková sazba. Na výši úrokové sazby mají vliv faktory jako výše úvěru, výše 

splátek a způsob jejich splácení, zadluženost podniku aj. Úroková sazba je variabilní nebo 

fixní. Je-li fixní, stanovený úrok se nemění po celou dobu splácení úvěru. U variabilní sazby 

se úrok mění v závislosti na úrokové sazbě. Existuje několik možností jak splácet úvěry. 

Například tak, že se splácejí pouze úroky a až na konci roku se zaplatí celá půjčka aj. 

 Další formou dlouhodobých bankovních úvěrů jsou hypotekární úvěry. Jedná se o 

úvěry, které podnik může obdržet oproti zástavě nemovitého podnikového majetku. Většinou 

se jedná o pozemkový a bytový majetek čili o majetek, mající relativně stabilní hodnotu. 

Hypotekární úvěry jsou refinancovány pomocí hypotečních zástavních listů. Proces získání 

kapitálu pomocí hypotekárního úvěru je následující. Podnik nabídne bance nemovitý majetek 

k zástavě. Banka zapíše tento majetek do pozemkového katastru, čímž získá své zástavní 

právo. Poté banka emituje hypoteční zástavní listy do výše zastaveného majetku a předá je 

podniku. Podnik listy poté prodá na kapitálovém trhu a získá od banky úvěr, ale častěji podnik 

pověří správou hypotéky banku. Tím pádem majitelům hypotečních listů vyplácí úroky a  

jejich nominální hodnotu  banka. 

 Důležitým faktorem ovlivňujícím hypotekární úvěry je odhad tržní ceny nemovitosti, 

protože u nadhodnocené nemovitosti může mít banka problém s jejím prodejem a následně se 

splácením hypotečních listů. Proto mají banky své postupy oceňování nemovitostí. 

 Hlavní výhodou úvěrového financování je, že úroky jsou daňově uznatelným 

nákladem. Dále pak to, že úvěrové financování si mohou dovolit méně známé a menší 

podniky, které si nemohou dovolit upisovat akcie nebo obligace. Souvisí to především 

s emisními náklady, které jsou u upisování obligací vysoké. Výhodou jsou také podmínky 

úvěrové smlouvy, týkající se zejména stanovení doby splatnosti a výše splátek, které může 

banka přizpůsobit finanční situaci podniku. Nevýhodou úvěrového financování je výše úroků, 

které jsou vyšší něž úroky z dluhopisů a také povinnost ručit podnikovým majetkem při 

žádosti o úvěr a době jeho splácení. 
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2.2.4  Leasingové financování 
  

 Na leasing můžeme pohlížet dvěma způsoby. ,,Z právního hlediska představuje 

klasický leasing třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při 

kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání 

nájemci. Vlastníkem majetku je pronajímatel, který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu 

na předmět leasingu“, viz VALACH (2001, str. 371). Z finančního hlediska leasing 

představuje alternativní zdroj cizího kapitálu, ke krytí podnikových potřeb. 

 Rozlišujeme dva základní typy leasingů, leasing provozní (operativní) a leasing 

finanční. U obou typů leasingu je majetek ve vlastnictví pronajímatele. Liší se délkou 

pronájmu, dále pak přechodem vlastnického práva pronajatého majetku na konci leasingu 

nebo účelem pronájmu. 

 Provozní leasing je krátkodobým pronájmem. Předmětem pronájmu je obvykle 

majetek, který by u nájemce neměl dostatečné využití po dobu jeho ekonomické životnosti, a 

proto by koupě tohoto majetku pro nájemce byla neekonomická. Typickým majetkem 

pronajímaným provozním leasingem jsou automobily, různé stroje aj. Doba pronájmu je kratší 

než ekonomická životnost pronajímaného majetku.  Nájemce si pronajme majetek na určitou 

dobu (není zde stanovena minimální doba pronájmu) a po jejím ukončení pronajímatel 

pronajme majetek jinému nájemci. Nájemné od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část 

ceny pronajímaného majetku. Pronajímatel počítá tedy s tím, že náklady, včetně marže, budou 

kompletně kryty splátkami nájemců. Mezi náklady tak patří pořízení majetku, jeho údržbu, 

servis a opravy, které je povinen hradit pronajímatel. Důležitou vlastností provozního leasingu 

je i to, že leasingová smlouva je vypověditelná, čili veškerá rizika plynoucí z pronajímaného 

majetku nese pronajímatel. 

 Na rozdíl od provozního leasingu je finanční leasing dlouhodobým pronájmem, u 

kterého se předpokládá, že v závěru trvání leasingové operace dojde k odkoupení tohoto 

majetku nájemcem. Pronajímatel proto některá rizika a výnosy související s pronajímaným 

majetkem, převádí na nájemce. Doba leasingu je shodná s ekonomickou životností 

pronajímaného majetku, přičemž leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu majetku a 

ziskovou marži pronajímatele. Náklady na údržbu, servis, opravu pojištění přechází na 

nájemce. Leasingová smlouva finančního leasingu je nevypověditelná. Finanční leasing se 

dělí na přímý a nepřímý finanční leasing a leverage leasing. 

 Přímý finanční leasing je vztahem mezi nájemcem, pronajímatelem a dodavatelem. 

Nájemce si určí majetek, který požaduje. Může si vybrat cenu majetku, dodavatele a dodací 
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podmínky. Následně pronajímatel koupí od dodavatele požadovaný majetek a pronajme ho 

nájemci, jenž začne splácet leasingové splátky. Ty jsou v takové výši, aby braly v potaz 

pořizovací cenu majetku, náklady na pořízení a ziskovou marži pronajímatele, přičemž za 

údržbu, pojištění a daně platí nájemce. 

 U nepřímého finančního leasingu společnost prodá svůj majetek za jeho tržní cenu 

leasingové společnosti. Poté leasingová společnost zpětně pronajme majetek společnosti. Pro 

pronajímatele je tento leasing výhodný v tom, že leasingové splátky mu splatí pořizovací 

náklady a ziskovou marži. Pro nájemce je výhodný v tom, že okamžitě získá peněžní 

prostředky, aniž by ztratil možnost využívat prodaný majetek. 

 Laverage leasing se obvykle používá k  dlouhodobému pronájmu, finančně 

náročného majetku. Princip laverage leasingu je založen na tom, že nájemce si vybere 

požadovaný majetek, používá jej, jeho prostřednictvím získává příjmy a splácí leasingové 

splátky. Ty zahrnují pořizovací cenu majetku, kdy část pořizovací ceny byla financována 

vlastním kapitálem pronajímatele a zbytek půjčenými penězi většinou ve formě bankovních 

úvěrů. Dále leasingové splátky zahrnují úroky z úvěru, náklady pronajímatele, rizikovou a 

ziskovou marži. 

 Důležitým pojmem týkajícím se leasingového financováním je leasingová cena. Je 

hlavním faktorem u rozhodování, zda pořídit majetek pomocí leasingu. Je placena 

v pravidelných tzv. leasingových splátkách,  jejichž platba může probíhat měsíčně, čtvrtletně 

či ročně. Leasingová cena se  vypočte dle vzorce (2.4) a  leasingové splátky dle vzorce (2.5):  

 

LC=ZS+∑LS +KC,                                        (2.4) 

 

kde LC je celková cena leasingu, ZS je první zvýšená splátka, ∑LS je suma všech 

leasingových splátek a KC je kupní cena. 

 

n

Z)LK . PC(
LS

−
=

 ,                             (2.5) 

kde LS je leasingová splátka, PC pořizovací cena, LK leasingový koeficient, Z záloha a n je 

počet let trvání leasingové smlouvy. 
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 Leasingová cena zahrnuje: 

 1. vstupní (pořizovací) cenu majetku, 

 2. úrok z úvěru (jestliže dochází refinancování leasingu úvěrem), 

 3. leasingovou marži, která zahrnuje: 

  a) odměny za zprostředkování leasingu, včetně provizí výrobců, 

  b) režijní náklady pronajímatele, včetně poplatků, 

  c) tvorbu zisku odpovídající riziku (včetně tvoření rezervních fondů). 

 Dále může být leasingová cena upravena tzv. rekapitalizací a dekapitalizací. 

Rekapitalizace navyšuje leasingovou cenu a dochází k ní, jestliže leasingová společnost 

zálohuje dopředu platbu dodavateli za pořízení majetku. Dekapitalizací dochází ke snižování 

leasingové ceny v případě,  kdy nájemce dopředu provede platbu k úhradě odkupní ceny. 

 Podíl leasingové ceny a pořizovací ceny se nazývá leasingový koeficient. Díky 

tomuto koeficientu můžeme zjistit, o kolik jsme přeplatili majetek pořízený leasingem oproti 

jeho pořizovací ceně při normální koupi.  Leasingový koeficient se vypočítá následovně: 

PC

LC
LK =

,                      (2.6) 

kde LK představuje leasingový koeficient, LC leasingovou cenu a PC pořizovací cenu 

 Financování leasingem má několik výhod. Hlavní výhodou je to, že pomocí leasingu 

má společnost možnost používat majetek, aniž by musela na jeho pořízení vynaložit veškeré 

peněžní zdroje. Další výhodou leasingu je zahrnutí leasingových splátek do nákladů a tím 

možnost snížit základ daně. 

 K využití této výhody je potřeba, aby nájemce splňoval určité podmínky dané 

zákonem o daních z příjmů. Ze shrnutí těchto podmínek vyplývá to, že nesmí vzniknout žádná 

časová prodleva mezi ukončením nájmu a odkoupením předmětu pronájmu a zároveň jeho 

kupní cena nesmí být vyšší, než by byla zůstatková cena tohoto majetku při použití 

rovnoměrných daňových odpisů. Dále musí doba nájmu hmotného majetku trvat nejméně 

minimální dobu odpisování uvedenou u přímého pořízení majetku, a u nemovitostí musí doba 

nájmu trvat nejméně 30 let. 

 Možnost časového rozložení a stanovení výše leasingových splátek je další výhodou 

leasingu. S tím souvisí i přenesení inflačního rizika na pronajímatele neboť nájemce platí stále 

stejnou výši leasingové splátky sjednané v leasingové smlouvě. 

 Hlavní nevýhodou leasingu je, že za pořízení majetku leasingem zaplatíme vyšší cenu, 

než bychom zaplatili za jednorázové pořízení majetku. Po celou dobu leasingu je majetek ve 
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vlastnictví leasingové společnosti, avšak na nájemce jsou přenesena některá rizika jako např. 

riziko zničení pronajímaného majetku. Majetek také může po ukončení leasingu přejít do 

vlastnictví nájemce téměř na konci jeho životnosti. Leasingová smlouva u finančního leasingu 

je buďto nevypověditelná a nebo nájemce musí zaplatit vysoké penále.  A v neposlední řadě 

leasingová společnost může zbankrotovat a nájemce může přijít o pronajímaný majetek. 

2.3 Ostatní zdroje financování 
  

 Mimo výše uvedených, existuje ještě řada dalších zdrojů financování, mezi které patří, 

faktoring, forfaiting, projektové financování a rizikový kapitál. 

 Faktoring je krátkodobým zdrojem financování. Představuje odkup pohledávek 

podniku, které vznikly prodejem zboží či poskytnutím služby, s dobou splatnosti do 180 dnů. 

Tyto pohledávky odkupují specializované finanční společnosti nebo banky, tzv. faktoři. 

Faktoři nakupují od společností pohledávky před dobou splatnosti, přičemž si sráží z ceny 

pohledávky úrok resp. diskont za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti, jinak by jim 

kapitál vložený do nakoupených pohledávek nepřinesl žádný výnos, viz VALACH (1997). 

Dále sráží režijní náklady, rizikovou provizi a jiné částky spojené se službami souvisejícími 

s faktoringem. Pro podnik je faktoring výhodný tím, že okamžitě získá peněžní prostředky a 

nemusí se zabývat problémy spojenými s inkasováním. Na druhou stranu je faktoring 

relativně drahým zdrojem financování. 

 U forfaitingu se jedná o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek vzniklých 

zejména při vývozu. Tyto pohledávky jsou kryté úvěry. Odkupující subjekty jsou tzv. 

forfaitingové společnosti. Ty nemají možnost uplatnění zpětného postihu vývozce. Samotný 

forfaiting probíhá tak, že vývozce dodá zboží do zahraničí a vzniklé pohledávky prodá 

forfaitingové společnosti za cenu pohledávky sníženou o diskont, náklady spojené se 

zpracováním forfaitingu a závazkové provize. 

 Projektové financování je financováním kapitálově náročných projektů. Týká se 

zejména projektů v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin, energetiky, železniční a 

vodní dopravy. Subjekty vystupující v projektovém financování jsou sponzoři projektu, 

projektová firma, stavební firma, provozovatel a banky. 

 Sponzoři projektu vkládají do projektu kapitál. Projektová firma soustřeďuje 

kapitál, zajišťuje technicko-ekonomickou přípravu investice, dohody se stavební firmou a 

provozovatelem, půjčky a jištění vůči bankám, dohody s budoucími dodavateli a odběrateli. 

Stavební firma uskutečňuje výstavbu. Může to být i několik firem jako hlavní dodavatel 
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stavební části, technologické části, jejich subdodavatelé, apod. Provozovatel je firma 

vystupující jako uživatel projektované investice. Uzavírá smlouvu s projektovou společností o 

provozování a údržbě ukončené investice. Banky ,konsorcia bank, jsou nositelem hlavního 

zdroje financování projektů. Dále mohou plnit i jiné funkce, nechávají ocenit riziko projektu 

nezávislými experty, kontrolují dodržování podmínek v úvěrové smlouvě a jiné, viz 

VALACH (2001) 

 Projektové financování je specifické několika znaky. Hlavním znakem je oddělení 

financování projektu od stávajících aktivit podniku. Toho je docíleno pomocí založení 

speciální projektové firmy, kde se shromaždují veškeré zdroje na plánovaný projekt. 

Nejčastějšími zdroji jsou střednědobé a dlouhodobé syndikované bankovní úvěry.  

 Dalším znakem je ochrana věřitelů v podobě záruk ve fázi výstavby a ve fázi 

provozování investice. Ve fázi výstavby je toho dosaženo pomocí tzv. kompletační záruky. 

Tato záruka se týká výrazného zpoždění projektu. Dojde-li ke zpoždění, sponzoři projektu 

musí uhradit věřitelům penále a náklady vzniklé se zpožděním. Hlavní výhodou projektového 

financování je přenesení rizik souvisejících s projektem na banky. 

 Rizikový kapitál je zvláštním zdrojem financování.  Používají jej zejména začínající 

malé a střední firmy, které mají nedostatek interních zdrojů a špatnou možnost dostat se na 

kapitálový trh. ,,Rizikový kapitál je vkládaný prostřednictvím rizikového fondu do základního 

kapitálu, zpravidla u veřejně neobchodovatelných firem, určený na financování počáteční 

činnosti firmy a zejména pak na financování projektů inovačního a rozvojového charakteru 

s vysokým rizikem.“ , viz VALACH (2001, str. 336) 

 Rizikový kapitál se vyznačuje několika znaky. Hlavními investory jsou povětšinou 

velké finanční instituce. Peněžní prostředky těchto investorů jsou shromaždovány ve fondu 

rizikového kapitálu. Tento fond poskytuje peněžní prostředky subjektu ucházejícímu se o 

tento kapitál, avšak v první řadě dojde k hluboké analýze subjektu. Peněžní prostředky jsou 

vkládány do základního kapitálu subjektu, ale po určitém čase tento rizikový kapitál ze 

subjektu ,,vystoupí“. Posledním významným znakem je požadovaná vysoká výnosnost 

projektu, protože investoři díky svým vkladům podstupují vysoké riziko. 

Výhodou rizikového kapitálu je možnost uskutečnit projekty, na které nemá podnik 

dostatečné zdroje. Na druhou stranu dochází k rozšíření počtu vlastníku a také nesmíme 

opomíjet požadovanou vysokou výnosnost investorů. 
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3 Popis vybrané společnosti 
  

 Společnost Bernert – BeKaS s.r.o. byla založena 2.9.2005 v České republice. Do 

obchodního rejstříku České Republiky byla zapsána se základním kapitálem 700 000 Kč. 

Společnost sídlí v Petřvaldě na adrese Klimšova  829,  PSČ 735 41. Mezi činnosti společnosti 

patří maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, opravy silničních vozidel, 

velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod provozovaný mimo řádné 

provozovny. Hlavní činností, na kterou se podnik specializuje je výroba, prodej a montáž 

brzdových systémů automobilů, motorek, čtyřkolek, speciálních strojů, vozíků a nákladních 

aut všech značek a druhů. V souvislosti s touto činností si společnost v roce 2011 založila e-

shop. Do sortimentu, týkajícího se brzdových systému automobilů, patří: brzdové potrubí, 

brzdové hadice, brzdová lana, brzdové hydraulické díly, jejich oprava a úprava, převlečné 

matice, odvzdušňovací šrouby.  

 Při výrobě brzdového potrubí společnost používá výhradně nejkvalitnější 

dvouplášťové potrubí, vyrobené ze speciálních kovových slitin s povrchovou úpravou pružný 

epoxid, zajišťující vysokou odolnost proti korozi, otěru a ohybu. Trubky jsou vevnitř 

poměděné a používají je přední automobilové značky do prvovýroby. Dvouplášťová trubka 

zajišťuje snadné tvarování a při ohybu nedochází k vnitřní deformaci trubky. Je ale nutné 

dodržet daný úhel ohybu, který závisí na průměru trubky. Společnost vyrábí brzdové trubky 

pro všechny brzdy a hydraulické systémy do maximální délky 6 m a v průměru 3,5-10 mm. 

Brzdové trubky jsou určené pro hydraulické brzdové systémy automobilu. Vyrábějí se sériově 

pro většinu značek vozů, přičemž na ostatní vozy se vyrábí potrubí na míru podle údajů 

dodaných zákazníkem. 

Brzdová lana se vyrábějí na páse a lano je prakticky hotové během minuty. Proto má  brzdová 

lana společnost pro běžné evropské vozy skladem. Pokud lano nelze nikde zajistit, společnost 

je schopná lano vyrobit. K tomu potřebuje starý kus nebo vzor. Výroba probíhá ručně a na 

rozdíl od pásové výroby trvá několik hodin, protože se musí každý kus lana a koncovky 

změřit, nakreslit a poté až vyrobit. Cena takto vyrobeného lana se odvíjí od hodin strávených 

na výrobě lana, materiál je až druhým faktorem, který ovlivňuje cenu lana. 

  Brzdové hadice s běžnou koncovkou je společnost schopna vyrobit na počkání, jejich 

výroba není drahá a cena se dá srovnat s cenou sériovou. Jedná-li se o brzdové hadice se 

složitější koncovkou, výroba trvá delší časový interval a to od 14 dnů až do tří měsíců. Pro 

výrobu je potřeba starý kus brzdové hadice. 
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 Brzdové hydraulické kovové díly společnost opravuje na nová i historická vozidla. 

Jedná se o hlavní brzdové válce, kolové brzdové válečky pro bubnové brzdy, hlavní spojkové 

válce, pomocné spojkové válce, brzdové třmeny přední i zadní s ruční brzdou. Přesná cena se 

dá určit až po rozložení. Rozhodne-li se zákazník, že s cenou nebude souhlasit, společnost si 

za rozložení nic neúčtuje. Společnost také nabízí povrchové úpravy brzdových hydraulických 

kovových dílů. Nejzákladnější povrchová úprava je nástřik zinkovou barvou. Povrchovou 

úpravou hloubkového tryskání se dosáhne čistého kovového vzhledu, který se zvýší 

nanesením jemného olejového filmu. Další povrchová úprava se dělá pomocí mědi, na kterou 

se nanáší žlutý galvanický zinek. Měď je výhodná v tom, že se dostane do všech částí a tím 

zabrání vnitřní korozi. Povrchová úprava ,,komaxit“ je nejkvalitnější povrchová úprava 

s nejdelší životností v agresivním prostředí. Jedná se o vypalovaný lak s vysokou tvrdostí a v 

mnoha odstínech. 

3.1 Popis pořizované investice 
  

 Společnost Bernert – BeKaS s.r.o. si doposud nechala dovážet veškerý materíál na  

výrobu a opravu brzdových systému automobilů dodavateli, za což platí nemalé částky.  Také 

uvažuje, že při větších objednávkách na svém e-shopu, by dovážela objednané zboží 

bezplatně zákazníkům, což by mohlo zvýšit celkový objem objednávek. V souvislosti s výše 

uvedenými fakty se firma rozhodla pořídit užitkové vozidlo. Na základě výběru mezi 

značkami Mercedes, Ford, Renault a Peugeot se společnost rozhodla pro značku Renault a to 

konkrétně pro nový model Renault Traffic Furgon.  

  Objem nákladového prostoru tohoto vozu je 8,4 m3 a užitková hmotnost 1205 kg. 

Toto užitkové vozidlo je poháněno dieselovým motorem, což  je v době rostoucí ceny benzínu 

určitě výhodou. Předností je i hmotnost vozidla, která nepřesahuje 3,5 tuny, což umožňuje 

řídit vozidlo řidiči s řidičským průkazem typu B. Cena vozu je 566 000 Kč bez DPH. 1 V ceně 

je kromě základní výbavy také automatická klimatizace, přední vyhřívaná sedadla a boční 

posuvné dveře na levé straně.  Vůz byl vybrán z mnoha důvodů. Hlavním z nich je program 

Fleet poskytováný Renaultem. Tento program nabízí firmám a podnikatelům zvýhodněné 

užitkové obchodní podmínky pro užitkové i osobní vozy. Zvýhodnění na pořizovací cenu 

vozidla Traffic je 17 %. Další podmínkou, která rozhodla pro výběr tohoto vozu jsou servisní 

                                                 
1 Dle zákona č. 235/2004 Sb. má společnost nárok na odpočet DPH. Proto je zde také uvedena cena bez DPH, se 

kterou se bude v této analýze pracovat. 
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a záruční  podmínky firmy Renault. Vozidla mají záruku na neprorezivění v trvání 12 let a 

také 3 roky záruku na lak. Na každý zásah prováděný v síti Renault se vztahuje roční záruka 

na opravu bez ohledu na stáří vozu. V případě závady u provedené opravy se záruka vztahuje 

na díly i na provedenou práci. Všichni autorizovaní partneři Renault mohou zákazníkům v 

době, kdy je jejich vozidlo v servisu, zapůjčit vozidlo náhradní. Poslední, ale nezanedbatelnou 

podmínkou je nadstandartní bezpečnost všech vozidel značky Renault. 

 Vozidlo bude pořízeno v prosinci 2009 a užívat se bude od 1. ledna 2010. Od tohoto 

datumu se bude vozidlo také odepisovat. Vozidlo je dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z 

příjmů zařazeno do 2. odpisové skupny s délkou 5 let. 

3.2 Zvažované možnosti financování. 
 
 Z možností financování, uvedených v 2. kapitole, bude analyzováno pouze 

financování vlastními zdroji, leasingem a úvěrem. Financování vlastními zdroji bude 

provedeno pomocí odpisů. Analyzován bude leasing nabízený Komerční bankou a leasing, 

který nabízí leasingová společnost Essox. Úvěry, které budeme analyzovat budou úvěry 5 

Plus od České spořitelny a Profi úvěr od Komerční banky. 

 

3.3 Metody hodnocení zdrojů financování dlouhodobého majetku  
 
 Metody hodnocení zdrojů pomáhají společnostem rozhodnout se, jaký zdroj použít 

k financování investice. V této práci budeme používat metodu diskontovaných výdajů. Tato 

metoda pracuje s faktorem času a její princip je založen na vyčíslení budoucích výdajů, 

spojených s daným zdrojem. Od těch se odečte daňová úspora, která vznikla použitím daného 

zdroje. Takto upravené výdaje se poté převedou pomocí diskontního faktoru na diskontované 

výdaje. Nakonec se porovnají výše diskontovaných výdajů jednotlivých zdrojů a určí se 

nejefektivnější metoda financování. K použití metody diskontovaných výdajů je potřeba 

stanovit diskontní faktor, výši odpisů a hodnotu průměrných nákladů WACC. 

3.4 Vstupní hodnoty pro posouzení financování  
 
 Vedení firmy Bernert – BeKaS s.r.o. se rozhodlo pořídit užitkové vozidlo v ceně 

566 000 Kč bez DPH. Vozidlo bude pořízeno v prosinci 2009 a začne se užívat od 1. ledna 

2010. Od tohoto datumu se bude vozidlo také odepisovat. Vozidlo je dle zákona č. 586/1992 

Sb. o daních z příjmů zařazeno do 2. odpisové skupny s délkou 5 let. Společnost má několik 
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možností jak vozidlo odpisovat. Rovnoměrně, rovnoměrně s navýšením o 10%, zrychleně a 

nebo zrychleně s navýšením o 10 %. V tabulce 3.1 jsou zobrazeny odpisové sazby pro 

odpisování  rovnoměrné a rovnoměrné s 10 % navýšením. V  tabulce 3.3 jsou zobrazeny 

koeficienty pro odpisování zrychlené a zrychlené s 10 % navýšením. V tabulkách 3.2 a 3.4  

jsou vypočteny výše odpisů pro jednotlivé roky odpisování a metody odpisování. Výpočty 

byly prováděny podle vzorců  (2.1), (2.2), (2.3) 

 

Tabulka 3.1: Odpisové sazby  

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 31. 
 
Tabulka 3.2: Výpočty rovnoměrných odpisů (v Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 3.3: Odpisové koeficienty 

Odpisy Odpisový koeficient 
v prvním roce odpisování 

Odpisový koeficient 
v dalších letech odpisování 

Zrychlené odpisy 5 6 
s navýšením 10% 5 6 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 32. 
 

                   Tabulka 3.4: Výpočty zrychlených odpisů (v Kč) 

Odpisy 1.rok 2. rok 3. rok 4. rok 5.rok 

Zrychlené odpisy  113 200 181 120 135 840 90 560 45 280 

Zrychlené odpisy s navýšením 10% 169 800 158 480 118 860 79 240 39 620 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 Po výběru metody odpisování ji podnik již nemůže měnit, a proto je důležité, pro 

jakou metodu se podnik rozhodne. Jelikož jsou odpisy daňově uznatelným nákladem, je 

potřeba si zvolit metodu odepisování, která bude společnosti nejvíce vyhovovat. Například u 

rovnoměrné metody odpisování bude v prvním roce daňová úleva nižší a v následujících 

letech se navýší a zůstane neměnná. Naopak použitím zrychlené metody získá společnost 

v prvním roce odpisování nejvyšší daňovou úlevu, přičemž v následujících letech bude 

daňová úleva postupně klesat.  

Odpisy 
Odpisová sazba v prvním roce 

odpisování 
Odpisová sazba v dalších letech 

odepisování 

Rovnoměrné odpisy 11 22,25 

Rovnoměrné odpisy s navýšením 
10 % 

21 19,75 

Odpisy 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Rovnoměrné odpisy 62 260 125 935 125 935 125 935 125 935 
Rovnoměrné odpisy 

s navýšením 10% 
118 860 111 785 111 785 111 785 111 785 
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 Pro použití metody diskontovaných výdajů je potřeba nejprve stanovit průměrné 

náklady celkového kapitálu WACC a posléze diskontní faktor. Náklady celkového kapitálu 

vypočteme pomocí stavebnicového modelu, kterou používá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Nejprve vypočteme celkové náklady kapitálu nezadlužené firmy dle vzorce: 

WACCnezadlužené= RF + Rpodnikatelské + Rfinstab + RLA,                                                               (3.1) 

kde RF  je bezriziková úroková míra, RLA  je riziková přirážka za velikost podniku,  

Rpodnikatelské  je riziková přirážka za obchodní riziko,  Rfinstab je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability. 

Po vypočtení celkových nákladů kapitálu nezadlužené firmy, vypočteme celkové náklady 

kapitálu firmy zadlužené a to pomocí vzorce: 

)( t.
A

UZ
1WaccWacc    .  énezadluženzadlužené   −=

,                  (3.2) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, které vypočteme jako součet bankovních úvěrů BU a dluhopisů 

D a vlastního kapitálu VK, A jsou aktiva a t je sazba daně z příjmů. 

 Bezriziková sazba RF  v roce 2009 činí 4,67% a je dána z průměrných výnosů 

desetiletých státních dluhopisů za daný rok. 

 Riziková přirážka za velikost podniku RLA se odvíjí od součtu úplatných zdrojů UZ. 

Jestliže je součet UZ větší než 3 mld. Kč, potom je výše  RLA  0 %. Je-li součet UZ menší než 

100 mil. Kč, RLA je ve výši 5%.  Pokud je součet UZ větší než 100 mil. Kč a zároveň nižší než 

3 mld. Kč, RLA se vypočte pomocí vzorce: 

  

( )
100%  . 

2,168

UZ-Kč .mld 3
R

2

LA =
.                                                                               (3.3) 

Společnost Bernert – Bekas, s.r.o má výši UZ  2,616 mil. Kč tzn., že RLA je ve výši 5%. 

 Riziková přirážka charakterizující podnikatelské riziko Rpodnikatelské  je závislá na 

ukazateli EBIT/T, který se poté srovná s ukazatelem X1, jenž zobrazuje nahrazení úplatného 

cizího kapitálu vlastním kapitálem. Tento ukazatel se vypočte podle vzorce: 

( )

OBU

Ú
  .   

A

DBUVK
1X

+

++
=

,        (3.4) 

kde Ú jsou úroky a O obligace. 
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 Je- li EBIT/A > X1, pak RPodnikatelské je ve výši 0% . Je- li EBIT/A < 0, pak RPodnikatelské 

je ve výši 10 %. Je- li EBIT/T ≥ 0 a současně  EBIT/A≤ X1, pak se RPodnikatelské  vypočte podle 

vzorce:  RPodnikatelské  = ( X1 – EBIT/ A)2 / (10 . X12)  

 

 Pro firmu Bernet- Bekas s.r.o se  RPodnikatelské  vypočte následovně: 

 0      
0

0
   .  

600 347    

000 616 2
1X ==

, 

EBIT / A =  637 000 /  3 476 000 = 0,183. 

Z těchto výpočtů vyplývá, že EBIT / A  ≥ X1 a proto RPodnikatelské je ve výši 0 %. 

 Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability Rfinstab  je založena na bázi 

likvidity. Nejprve se stanoví celková likvidita podílem oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Ta se porovná s průměrnou likviditou průmyslu v odvětví XL, v jakém společnost 

působí. Jestliže je hodnota průměrné likvidity průmyslu XL  nižší než 1,25 pak je horní 

hranicí XL 1,25. Pokud je ovšem hodnota průměrné likvidity průmyslu vyšší, bude její 

hodnota v dané výši. Pro rok 2009 je ve finanční analýze podnikové sféry od Ministerstva 

průmyslu a obchodu hodnota XL 1,40.  

 Samotné Rfinstab se stanoví tak, že jestliže je celková likvidita podniku větší než XL, 

pak Rfinstab je ve výši 0 %. Je-li celková likvidita menší než 1, tak Rfinstab je ve výši 10 %. Je-li 

celková likvidita firmy větší než 1 a zároveň menší než XL, vypočte se  Rfinstab následovně: 

 Rfinstab = (XL – celková likvidita)2 /10 . (XL – 1)2.   

Pro společnost Bernert – BeKaS s.r.o. se Rfinstab vypočte: 

celková likvidita = 3 298 000 /  843 000   =  3,912. 

Rfinstab je tedy ve výši 0 %. 

 Průměrné náklady kapitálu WACC nezadlužené se tedy vypočtou součtem hodnot 

v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5: Stanovení Wacc nezadlužené firmy 

Bezriziková úroková míra RF  4,67 % 

Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko RPodnikatelské 0% 

Riziková přirážka za vyplývající z finanční stability Rfinstab 0 % 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA 5 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Po stanovení WACC nezadlužené, které jsou ve výši 9,67 % můžeme stanovit WACC 

zadlužené a to dosazením do vzorce 4.2: 

%21,8,200.
 000 476 3 

000 616 2
1% 67,9WACC )(    zadlužené  . =−=

 

 Jelikož společnost Bernert – BeKaS s.r.o. používá k financování svého majetku cizí 

zdroje, budou pro výpočet diskontního faktoru použity průměrné náklady kapitálu zadlužené 

WACCzadlužené ve výši 8,21 %. 

 Diskontní faktor se vypočte podle vzorce: 

n)i1(

1
DF

+
=

,           (3.5) 

kde i je diskontní sazbou, kterou v našem případě představují WACCzadll a n jednotlivá období. 

Diskontní faktory pro jednotlivá období jsou zobrazeny v tabulce 3.6 

Tabulka 3.6: Diskontní faktory pro jednotlivé roky 

Rok 1 2 3 4 5 

Diskontní faktor 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Analýza zdrojů financování 
  

 V této části práce se budeme zabývat analýzou vybraných zdrojů financování. 

Společnost  Bernert – BeKaS s.r.o. se rozhoduje mezi financováním pomocí finančního 

leasingu, bankovního úvěru nebo financováním pomocí vlastních zdrojů. Analýza těchto 

zdrojů financování bude provedena pomocí metody diskontovaných výdajů, jež nám umožní 

srovnávat celkové výdaje, které byly vynaloženy na pořízení požadovaného majetku. Zdroj 

financování, který bude mít hodnotu diskontovaných výdajů nejnižší, bude zdrojem 

nejvýhodnějším a společnost by si jej měla vybrat k financování pořízení požadovaného 

majetku.   

4.1 Analýza financování pomocí vlastních zdrojů 
 

 První možností financování, kterou budeme v této práci analyzovat je financování 

pomocí vlastních zdrojů nebo-li samofinancování. Společnost musí najednou vynaložit 

peněžní prostředky ve výši 566 000 Kč na pořízení užitkového vozu.  Jedná se o poměrně 

drahý způsob financování, který může ohrozit likviditu podniku, na druhou stranu nedochází 

k budoucímu zadlužování společnosti v podobě úroků apod.  U tohoto způsobu financování 

vzniká společnosti daňová úspora v souvislosti s odpisováním majetku, a proto je důležité, 

jakou metodu odpisování si podnik zvolí. V našem případě bude mít společnost na výběr 

odpisování rovnoměrné, rovnoměrné s 10 % navýšením, zrychlené a zrychlené s navýšením o 

10%. V tabulkách 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  jsou vypočteny celkové diskontované výdaje pro 

jednotlivé způsoby odpisování, včetně výše daňových úspor. 

 

Tabulka 4.1: Stanovení celkových  diskontovaných výdajů pří rovnoměrném odpisování (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Pořizovací cena 566 000      

Rovnoměrné odpisy  62 260 125 935 125 935 125 935 125 935 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  11 829 23 927 23 927 23927 23 927 

Celkové výdaje 566 000 -11 829 -23 927 -23 927 -23927 -23 927 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 566 000 -10 931 -20 434 -18 883 -17 450 -16 127 

Celkové diskontované výdaje 482 175      
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4.2: Stanovení celkových  diskontovaných výdajů při rovnoměrném odpisování s 10% 

navýšením(v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Pořizovací cena 566 000 0 0 0 0 0 
Rovnoměrné odpisy s 10% 

navýšením  118 860 111 785 111 785 111 785 111 785 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  22 583 21 239 21 239 21 239 21 239 

Celkové výdaje  -22 583 -21 239 -21 239 -21 239 -21 239 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 566 000 -20 869 -18 138 -16 762 -15 490 -14 315 

Celkové diskontované výdaje 480 426      
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4.3: Stanovení celkových  diskontovaných výdajů při zrychleném odpisování (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Pořizovací cena 566 000 0 0 0 0 0 

Zrychlené odpisy  113 200 181 120 135 840 90 560 45 280 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  21 508 34 413 25 810 17 206 8 603 

Celkové výdaje  -21 508 -34 413 -25 810 -17 206 -8 603 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 566 000 -19 876 -29 389 -20 369 -12 548 -5 798 

Celkové diskontované výdaje 478 020      
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 4.4: Stanovení celkových  diskontovaných výdajů při zrychleném  odpisování s 10% navýšením 

(v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Pořizovací cena 566 000 0 0 0 0 0 

Zrychlené odpisy s 10% navýšením  169 800 158 480 118 860 79 240 39 620 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z odpisů  32 262 30 111 22 583 15 056 7 528 

Celkové výdaje  -32 262 -30 111 -22 583 -15 056 -7 528 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 566 000 -29 813 -25 715 -17 823 -10 980 -5 074 

Celkové diskontované výdaje 476 595      
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 S použitím zrychlených odpisu souvisí nejnižší hodnota diskontovaných výdajů ve 

výši 476 595 Kč, což ji činí nejvýhodnější. Jestliže se společnost Bernert – BeKaS s.r.o. 

rozhodne pro samofinancování, měla by použít tuto metodu. 
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4.2 Analýza financování pomocí finančního leasingu 
 

 Druhou možností financování, kterou budeme analyzovat, je financování pomocí 

finančního leasingu. Na začátku leasingu společnost zaplatí část pořizovací ceny majetku ve 

formě zálohy a poté bude platit leasingové splátky, nakonec zaplatí odkupní cenu. Ze všech 

těchto částek si společnost může uplatnit daňovou úsporu budou-li splněny podmínky 

jmenované v subkapitole 2.2.4. Naopak daňová úspora z odpisů není u leasingového 

financování možná, jelikož majetek není ve vlastnictví společnosti. Společností nabízející 

leasing, je mnoho. V této práci bude mít společnost, která si chce pořídit užitkový vůz, na 

výběr KB leasing a leasing od leasingové společnosti Essox.  

4.2.1 KB  leasing 
 

 Komerční banka nabízí společnosti společnost Bernert – BeKaS s.r.o. KB leasing, 

který bude sjednán na 5 let. Leasingové splátky budou placeny každý měsíc. Výše prvních 

záloh je 10 %, 20 %, 30 %, nebo 40 %.  Pořizovací cena je 566 000 Kč  a cena odkupní činí 

1000 Kč. Tabulka 4.5 ukazuje výše záloh a leasingových koeficientů. 

 
Tabulka 4.5: Výše záloh a koeficientů  

Typ zálohy Výše zálohy Koeficient 

10 % záloha 56 600 1,1623 

20 %  záloha 113 200 1,1581 

30 %  záloha 169 800 1,1432 

40 %  záloha 226 400 1,1289 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 Aby záloha mohla být uznána jako daňově uznatelný náklad, je potřeba ji časově 

rozlišit. Časové rozlišení zálohy se vypočítá podílem zálohy a počtem let trvání leasingu. 

Leasingová splátka se vypočítá podle vzorce 2.5. V tabulce 4.6 jsou zobrazeny časově 

rozlišené zálohy a leasingové splátky. 

Tabulka 4.6: Časově rozlišené zálohy a leasingové splátky (v Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Typ zálohy Časově rozlišení zálohy Leasingová splátka 

10 %   záloha 11 320 120 252 

20 %  záloha 22 640 108 457 

30 %  záloha 33 960 95 450 

40 %  záloha 45 280 82 515 
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 Tabulka 4.7 zobrazuje výpočet diskontovaných výdajů pro leasing s 10% zálohou. 

Tabulka 4.7: Diskontované výdaje pro leasing s 10% zálohou (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 10% 56 600 0 0 0 0 0 

Měsíční leasingové splátky  120 252 120 252 120 252 120 252 120 252 

Odkupní cena  0 0 0 0 1000 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy  2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 

DÚ ze splátek  22 848 22 848 22 848 22 848 22 848 

DÚ z odkupní ceny  0 0 0 0 190 

Celková DÚ  24 999 24 999 24 999 24 999 25 189 

Celkové výdaje  95 253 95 253 95 253 95 253 95 063 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 56 600 88 023 81 346 75 174 69 468 64 072 

Celkové diskontované výdaje 434 684      
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Při zaplacení 10 % zálohy z pořizovací ceny vozu jsou celkové diskontované výdaje 

KB leasingu ve výši 434 684 Kč. Výpočty celkových diskontovaných výdajů pro ostatní výše 

záloh jsou uvedeny v příloze č. 3. V tabulce 4.8 je  jejich souhrn. 

 

Tabulka 4.8: Souhrn diskontovaných výdajů pro jednotlivé leasingy dle výše zálohy (v Kč) 

Typ zálohy Celkové diskontované výdaje 

10  % záloha 434 684 

20 % záloha 444 812 

30 % záloha 451 037 

40 % záloha 457 496 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z tabulky vyplývá, že pokud si společnost Bernert – BeKaS s.r.o. vybere k 

financování pořízení užitkového vozu leasing od Komerční banky, bude pro něj nejvýhodnější 

leasing s 10 % zálohou, který má nejnižší hodnotu celkových diskontovaných výdajů. Jelikož 

společnost zaplatí jen 10 % z pořizovací ceny vozu, musí platit velké leasingové splátky, a 

proto daňová sleva z těchto splátek bude nejvyšší. 
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4.2.2 Essox leasing 
 

 Leasingová společnost Essox  nabízí společnosti Bernert – BeKaS s.r.o. leasing, který 

bude sjednán na 5 let. Leasingové splátky budou placeny každý měsíc. Výše prvních záloh je 

15 %, 20 %, 25 %, 30 %, nebo 40 %.  Pořizovací cena je 566 000 Kč,cena odkupní činí 1 000 

Kč. Tabulka 4.9 zobrazuje výše záloh a leasingových koeficientů. 

 

Tabulka 4.9: Výše záloh a leasingových koeficientů (v Kč) 
Typ zálohy Výše zálohy Koeficient 

15 % záloha 84 900 1,1795 

20 % záloha 113 200 1,1651 

25 % záloha 141 500 1,1589 

30 % záloha 169 800 1,1395 

40 % záloha 226 400 1,1223 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Obdobně jako u leasingu KB, byly časově rozlišeny zálohy a vypočítány leasingové splátky. 

Jejich výše jsou uvedeny v tabulce 4.10 

 

Tabulka 4.10: Časově rozlišené zálohy a leasingové splátky (v Kč) 

Typ zálohy Časově rozlišení zálohy Leasingová splátka 

15 % záloha 16 980 116 539 

20 % záloha 22 640 109 249 

25 % záloha 28 300 101 497 

30 % záloha 33 960 95 031 

40 % záloha 45 280 81 764 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V tabulce 4.11 jsou vypočteny celkové diskontované výdaje Essox leasingu při zaplacení 15% 

zálohy z pořizovací ceny vozu. 
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Tabulka 4.11: Stanovení celkových diskontovaných výdajů pro leasing  15 % zálohou (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 15% 84 900 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky  116 539 116 539 116 539 116 539 116 539 

Odkupní cena  0 0 0 0 1000 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy  3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 

DÚ ze splátek  22 142 22 142 22 142 22 142 22 142 

DÚ z odkupní ceny  0 0 0 0 190 

Celková DÚ  25 368 25 368 25 368 25 368 25 558 

Celkové výdaje 84 900 91 171 91 171 91 171 91 171 90 981 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 84 900 84 251 77 860 71 952 66 491 61 321 

Celkové diskontované výdaje 446 776      
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Výpočty celkových diskontovaných výdajů pro ostatní výše záloh jsou uvedeny v 

příloze č. 2. V tabulce 4.12 je uveden jejich souhrn. 

Tabulka 4.12: Souhrn celkových diskontovaných výdajů pro jednotlivé typy záloh (v Kč) 

Typ zálohy Celkové diskontované výdaje 

15% 446 776 

20% 447 357 

25% 446 457 

30% 449 691 

40% 455 082 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Jestliže se společnost Bernert – BeKaS s.r.o. rozhodne pro financování 

prostřednictvím leasingu od leasingové společnosti Essox, bude pro ni nejlepší si zvolit 

leasing s 25% zálohou, který má nejnižší hodnotu diskontovaných výdajů ve výši 446 457kč. 

4.3 Financování prostřednictvím úvěru 
  

 Poslední možností financování, kterou budeme analyzovat, je financování 

prostřednictvím úvěru. Na rozdíl od leasingu, je majetek pořízený pomocí úvěru ve vlastnictví 

společnosti okamžitě, a proto si společnost může uplatnit daňovou slevu z odpisů. Daňovou 

slevu si může společnost také uplatnit z úroků úvěrových splátek. 

 Na trhu je mnoho finančních institucí, které nabízejí řadu investičních úvěrů pro různé 

účely s odlišnými dobami splatnosti a výšemi úrokových sazeb. V této práci budeme 

analyzovat financování pomocí metody diskontovaných výdajů investiční úvěr 5 Plus od 
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České spořitelny a Profi úvěr od Komerční banky. U každého úvěru bude provedena analýza 

pro rovnoměrné odpisování, rovnoměrné s 10% navýšením, zrychlené a zrychlené s 10 % 

navýšením odpisování majetku. 

4.3.1 Úvěr 5 Plus 
  

 Česká spořitelna nabízí společnosti Bernert – BeKaS s.r.o. investiční úvěr 5 Plus k 

financování pořízení užitkového vozu. Úvěr bude ve výši 566 000 Kč, s úrokovou sazbou 7,5 

%  p.a a bude poskytnut  na dobu 5 let. Úvěr bude splácen metodou anuity tzn. společnost 

bude platit stále stejnou roční částku. Anuitní splátka se skládá ze splátky jistiny a z úroků, 

jejich poměr se v čase mění. Výši anuity spočítáme podle vzorce: 

( )

( )

( )

( )
895 139   

1 - 0,075    1    

0,075    1  . ,0750
  . 566        

1 - i    1    

i    1   i
    .  D  A
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5

nú

nú

=
+

+
=

+

+
=

, 

kde A je anuita, D je počáteční hodnota dluhu, i je úroková sazba dluhu, nú je doba na, kterou 

byl úvěr poskytnut. Anuita byla tedy stanovena ve výši 139 895 Kč. Úmor vypočteme 

rozdílem anuity a úroků. V tabulce 4.13 je zobrazen umořovací plán. 

Tabulka 4.13: Umořovací plán (v Kč) 

Rok Stav úvěru Anuita Úrok Úmor Konečný stav úvěru 

1 566 000 139 895 42 450 97 445 468 555 

2 468 555 139 895 35 142 104 753 363 802 

3 363 802 139 895 27 285 112 610 251 192 

4 251 192 139 895 18 839 121 056 130 136 

5 130 136 139 895 9760 130 137 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 Po vypočtení anuity jsme schopni stanovit celkové diskontované výdaje. V tabulce 

4.14 jsou vypočteny celkové diskontované výdaje pro investiční úvěr v kombinaci s 

rovnoměrnou metodou odpisování. 
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Tabulka 4.14: Výpočet celkových diskontovaných výdajů investičního úvěru v kombinaci s  rovnoměrnou 

metodou odpisování (v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Anuitní splátka 139 895 139 895 139 895 139 895 139 895 

Úrok 42 450 35142 27285 18839 9760 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroků 8 066 6 677 5 184 3 579 1 854 

DÚ z odpisů 11 829 23 927 23 927 23927 23 927 

Výdaje celkem 120 000 109 291 110 784 112 389 114 114 

Diskontní faktor 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 110 892 93 335 87 431 81 965 76 913 

Celkové diskontované výdaje 450 535     
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Celkové diskontované výdaje investičního úvěru  při rovnoměrném odpisování tedy 

činí 450 535 Kč. V tabulce 4.15 jsou vypočteny celkové diskontované výdaje pro investiční 

úvěr v kombinaci se zrychlenou metodou odpisování. Postup výpočtu bude stejný jako v 

tabulce 4.14, jediné v čem se výpočet bude lišit je hodnota daňové úspory z odpisů. 

Tabulka 4.15: Výpočet celkových diskontovaných výdajů investičního úvěru v kombinaci se zrychlenou 
metodou odpisování (v Kč) 

 1. rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Anuitní splátka 139 895 139 895 139 895 139 895 139 895 

Úrok 42 450 35 142 27 285 1 8839 9 760 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroků 8 066 6 677 5 184 3 579 1 854 

DÚ z odpisů 21 508 34 413 25 810 17 206 8 603 

Výdaje celkem 110 321 98 805 108 901 119 110 129 438 

Diskontní faktor 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 101 948 82 147 82 558 82 329 81 585 

Celkové diskontované výdaje 430 567     
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Celkové diskontované výdaje jsou nižší než u úvěru kombinovaného s rovnoměrným 

odpisováním a to proto, že daňová úspora z odpisů je vyšší, neboť odpisy v prvních letech 

odpisování dosahují větších hodnot. Tabulky s výpočty pro ostatní úvěry s dalšími metody 

odpisování jsou uvedeny v příloze č 3.  Souhrn celkových diskontovaných výdajů pro úvěr 5 

plus v kombinaci s jednotlivými metodami odpisování majetku, je v tabulce 4.16. 
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Tabulka 4.16: Celkové diskontované výdaje úvěru 5 Plus v kombinaci s různými metodami odpisování (v 

Kč) 

Metoda odpisování Celkové diskontované výdaje 

Rovnoměrné odpisování 450 535 

Rovnoměrné odpisování s 10%  navýšením 448 787 

Zrychlené odpisování 430 567 

Zrychlené odpisování s 10% navýšením 444 956 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z tabulky vyplývá, že pokud by se společnost Bernert – BeKaS s.r.o. rozhodla 

financovat pořízení užitkového vozu prostřednictvím Úvěru 5 Plus od České spořitelny, měla 

by se rozhodnout pro zrychlenou metodu odpisováni, která má v kombinaci s úvěrem nejnižší 

hodnotu celkových diskontovaných výdajů 430 567 Kč. 

4.3.2 Profi úvěr 
 

 Komerční banka nabízí společnosti Bernert – BeKaS s.r.o. Profi úvěr k financování 

pořízení užitkového vozu. Výše úvěru je 566 000 Kč, bude poskytnut na dobu 5 let s  

úrokovou sazbou 8,2 %. Na rozdíl od úvěru, který nabízí Česká spořitelna, bude Profi úvěr 

splácen jinou metodou tzv. průběžným splácením úvěru. U této metody je splátka jistiny po 

celou dobu konstantní, přičemž výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje. V 

tabulce 4.17 je zobrazeno splácení jistiny a úroků. Splátky byly vypočteny podílem 

počátečního stavu úvěru a počtem let, na které byl úvěr poskytnut. 

 
Tabulka 4.17 : Splátka úvěru a úroků (v Kč) 

Rok Počáteční stav Splátky Úroky Konečný stav 
1. 566 000 113 200 46 412 452 800 
2. 452 800 113 200 37 130 339 600 
3. 339 600 113 200 27 848 226 400 
4. 226 400 113 200 18 565 113 200 
5. 113 200 113 200 9 282 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 V tabulce 4.18 jsou zobrazeny celkové diskontované výdaje Profi úvěru v kombinaci s 

rovnoměrným odpisováním majetku. 
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Tabulka 4.18: Celkové diskontované výdaje Profi úvěru v kombinaci s rovnoměrným odpisováním (v Kč) 

      
 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Splátka úvěru 113 200 113 200 113 200 113 200 113 200 

Úrok 46 412 37 130 27 848 18 565 9 282 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8 818 7055 5 291 3 527 1764 

DÚ z odpisů 11 829 23 927 23 927 23927 23 927 

Výdaje celkem 138 965 119 348 111 830 104 311 96 791 

Diskontní faktor 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 128 418 101 923 88 256 76 074 65 237 
Celkové diskontované 

výdaje 459 908     
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 V tabulce 4.19 jsou pak zobrazeny celkové diskontované výdaje Profi úvěru v 

kombinaci se zrychleným odpisováním. Další tabulky obsahující výpočty celkových 

diskontovaných výdajů pro další metody odpisování nalezneme v příloze č. 4. Tabulka 4.20 

pak zobrazuje souhrn všech vypočtených diskontovaných výdajů kombinací Profi úvěru a 

jednotlivých metod odpisování. 

 

Tabulka 4.19: Celkové diskontované výdaje Profi úvěru v kombinaci se zrychleným odpisováním (v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Splátka úvěru 113 200 113 200 113 200 113 200 113 200 

Úrok 46 412 37130 27848 18565 9282 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8818 7055 5291 3527 1764 

DÚ z odpisů 21 508 34 413 25 810 17 206 8 603 

Výdaje celkem 129 286 108 862 109 947 111 032 112 115 

Diskontní faktor 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 119 473 92 968 86 770 80 976 75 566 
Celkové diskontované 

výdaje 455 753     
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 4.20: Celkové diskontované výdaje  Profi úvěru  v kombinaci s různými metodami odpisování (v 

Kč) 

Metoda odpisování Celkové diskontované výdaje 

Rovnoměrné odpisování 459 908 

Rovnoměrné odpisování s 10%  navýšením 458 159 

Zrychlené odpisování 455 753 

Zrychlené odpisování s 10% navýšením 454 328 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Pokud by se společnost Bernert – BeKaS s.r.o. rozhodla financovat pořízení 

užitkového vozu prostřednictvím Profi úvěru 5 plus od Komerční banky, měla by se 
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rozhodnout pro zrychlenou metodu odpisováni s 10 % navýšením, která má v kombinaci s 

úvěrem nejnižší hodnotu celkových diskontovaných výdajů 454 328 Kč. 

4.4 Volba optimálního způsobu financování 
 

 Pro analýzu uvedených zdrojů, samofinancování, leasing a úvěr byla použita metoda 

diskontovaných výdajů při stejné výši diskontního faktoru. U každého zdroje se výše 

celkových diskontovaných výdajů liší vlivem různých faktorů, přičemž zdroj, který má 

hodnotu celkových diskontovaných výdajů nejnižší, je zdrojem ekonomicky nejvýhodnějším. 

 Při financování z vlastních zdrojů má na výši celkových diskontovaných výdajů 

největší vliv zvolená metoda odpisování. Nejvýhodnější je metoda zrychleného odpisování s 

10 % navýšením, při níž dosahuje hodnota diskontovaných výdajů výše 476 595 Kč. Graf 4.1 

zobrazuje porovnání celkových diskontovaných výdajů pro financování vlastními zdroji za 

použití různých metod odpisování. 

              Graf 4.1: Porovnání celkových diskontovaných výdajů pro financování vlastními zdroji 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 U leasingového financování má na výši celkových diskontovaných výdajů největší 

vliv záloha, leasingový koeficient a výše leasingových splátek. Nejvýhodnější variantou je 

leasing od Komerční banky s 10 % zálohou, kdy výše celkových diskontovaných výdajů 

dosáhla 434 684 Kč. Graf 4.2 zobrazuje srovnání KB leasingu a leasingu od společnosti 

Essox. 
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Graf 4.2: Srovnání KB leasingu a leasingu a leasingu od společnosti Essox 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 Při úvěrovém financování měly na celkovou hodnotu diskontovaných výdajů 

investičních úvěrů nabízených Českou spořitelnou a Komerční bankou vliv zejména způsob 

splácení úvěru, výše úrokové sazby a metoda odpisování. Úvěr s nejnižší hodnotou celkových 

diskontovaných výdajů čili ekonomicky nejvýhodnější, je úvěr 5 Plus od České spořitelny. 

Ten má v kombinaci se zrychlenou metodou odpisováním hodnotu celkových diskontovaných 

výdajů 430 567 Kč. Graf 4.3 zobrazuje srovnání Profi úvěru od Komerční banky a  úvěru 5 

Plus od České spořitelny v kombinacích s různými metodami odpisování. 

Graf 4.3: Srovnání Profi úvěru a úvěru 5 Plus 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Následující tabulka uvádí souhrn výsledků všech jmenovaných možností financování, 

které byly stanoveny na základě metody diskontovaných výdajů. 

Tabulka 4.21 Pořadí celkových diskontovaných výdajů podle zdrojů financování v (Kč) 

Zdroj financování Celkové diskontované výdaje Pořadí výhodnosti 
VLASTNÍ ZDROJE     

Rovnoměrné odpisování 482 175 21 

Rovnoměrné odpisování s 10%  navýšením 480 426 20 

Zrychlené odpisování 478 020 19 

Zrychlené odpisování s 10% navýšením 476 595 18 

KB LEASING     

Leasing s 10 % zálohou 434 684 2 

Leasing s 20 % zálohou 444 812 3 

Leasing s 30 % zálohou 451 037 11 

Leasing s 40 % zálohou 457 496 15 

LEASING OD SPOLEČNOSTI ESSOX     
Leasing s 15 % zálohou 446 776 6 

Leasing s 20 % zálohou 
447 357 

7 
Leasing s 25 % zálohou 446 457 5 
Leasing s 30 % zálohou 449 691 9 
Leasing s 40 % zálohou 455 082 13 
PROFI ÚVĚR OD KOMERČNÍ BANKY     

Rovnoměrné odpisování 
459 908 

17 

Rovnoměrné odpisování s 10%  navýšením 
458 159 

16 

Zrychlené odpisování 
455 753 

14 

Zrychlené odpisování s 10% navýšením 
454 328 

12 

ÚVĚR 5 PLUS OD ČESKÉ SPOŘITELNY     

Rovnoměrné odpisování 
450 535 

10 

Rovnoměrné odpisování s 10%  navýšením 
448 787 

8 

Zrychlené odpisování 
430 567 

1 

Zrychlené odpisování s 10% navýšením 
444 956 

4 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Jednotlivé celkové diskontované výdaje pro různé zdroje financování byly 

ohodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zdroj s pořadím 1 je nejvýhodnějším, naopak 

zdroj s pořadím 21 je zdrojem nejméně výhodným. 

 Z tabulky vyplývá, že nejvýhodnějším zdrojem financování je úvěr 5 Plus nabízený 

Českou spořitelnou s výší celkových diskontovaných výdajů 430 567 Kč. Tento zdroj by 

společnost měla použít k financování pořízení užitkového vozu. 
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  Zdroj, který by měla společnost považovat jako poslední možnost financování kvůli 

jeho ekonomické nevýhodnosti, je financování pomocí vlastních zdrojů za použití 

rovnoměrné metody odpisování. Jeho výše celkových diskontovaných výdajů činí 482 175 

Kč, což je rozdíl 51 608 Kč oproti nejvýhodnějšímu zdroji financování. 
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5 Závěr 
 

 Rozhodnou-li se společnosti pro investici, ne vždy mají dostatečné prostředky, aby ji 

mohli financovat vlastními zdroji nebo se poohlížejí po zdroji levnějším, než je 

samofinancování. Na trhu existuje mnoho finančních institucí, které nabízejí různé zdroje 

financování. Pro společnosti je důležité vybrat si zdroj ekonomicky nejvýhodnější, neboť jeho 

výběrem společnost ovlivňují svoji ekonomickou situaci na několik let dopředu. Cílem této 

bakalářské práce byla analýza možností financování pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku a výběr nejvýhodnější možnosti financování daného investičního záměru společnosti. 

 V první části práce, teoretické, byly popsány jednotlivé zdroje financování, které byly 

rozděleny na interní a externí. Popsány byly také jejich výhody a nevýhody. 

 V další části práce byla charakterizována společnost Bernert – BeKaS s.r.o., její hlavní 

činnosti a produkty. Jako další byla popsána investice, užitkový vůz Renault Traffic v hodnotě 

566 000 Kč bez DPH, který si společnost pořídila. Také zde byly vyjmenovány možnosti 

financování, které byly vybrány pro analýzu. Kapitola byla ukončena popisem metody 

diskontovaných výdajů, pomocí které byly jednotlivé zdroje analyzovány, a stanovením 

potřebných údajů, k jejímu využití, odpisů, průměrných nákladů na kapitál WACC a 

diskontního faktoru. 

 Poslední část práce, praktická, se zabývala samotnou analýzou vybraných zdrojů 

financování. Analýza probíhala na základě metody diskontovaných výdajů. Byly vyčísleny 

diskontované výdaje pro jednotlivé možnosti financování a následně byla vybrána možnost s 

nejnižší hodnotou diskontovaných výdajů, tedy možnost nejvýhodnější. 

 Na základě analýzy bylo zjištěno, že nejvýhodnějším zdrojem financování, který měla 

společnost Bernert – BeKaS s.r.o. využít k financování pořízení užitkového vozu Renault 

Traffic, je úvěr 5 Plus nabízený Českou spořitelnou s výší celkových diskontovaných výdajů 

430 567 Kč. 
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Seznam zkratek: 
 
aj.  a jiné    

č.  číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

KB  Komerční banka 

Kč   koruna česká 

např.   například 

PSČ  poštovní směrovací číslo 

Sb.  Sbírka 

s.r.o.  společnost s ručeným omezením 

str.  strana 

tzv.  takzvaně 

WACC  (Weighted Average Cost of Capital) - vážené průměrné náklady kapitálu 
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Příloha č. 1 

Rozvaha společnosti Bernert - Bekas s.r.o. za rok 2009 (v celých tisících Kč) 

 
Rozvaha Kč 
Aktiva  AKTIVA CELKEM  3 476 
   
B. Dlouhodobý majetek 174 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  
B. I. 1. Zřizovací výdaje   

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 174 
3. Samostatné movité věci a s soubory movitých věcí 174 
C. Oběžná aktiva 3 298 
C. I. Zásoby 2 517 
5. Zboží 2 517 
C. III. Krátkodobé pohledávky 232 
C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 51 
6. Stát -  daňové pohledávky 19 
7. ostatní poskytnuté zálohy  161 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 548 
C. IV. 1. Peníze 331 
2. Účty v bankách 218 

D. I. Časové rozlišení 5 
D. I. 1. Náklady příštích období 5 
   
Pasiva PASIVA CELKEM  3 476 
   
A. Vlastní kapitál 2 616 
A. I. Základní kapitál 700 
A. I. 1. Základní kapitál 700 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy  ze zisku 70 
A.III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 70 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 321 
A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 321 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 525 
B. Cizí  zdroje 843 
B. III. Krátkodobé závazky 843 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 692 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 14 
5. Závazky k zaměstnancům 25 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 13 
7. Stát - daňové závazky a dotace 79 
10. Dohadné účty pasivní 18 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  
3. Krátkodobé finanční výpomoci  
 
 



 

  

Výkaz zisku a ztráty společnosti Bernert - Bekas s.r.o. za rok 2009 (v celých tisících Kč) 
 

Výkaz zisku a ztráty Kč 

I. Tržby a prodej zboží 6628 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3844 

 + Obchodní marže 2784 

B. Výkonová spotřeba 1423 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 401 

2. Služby 1022 

+Přidaná hodnota 1361 

C. Osobní náklady 611 

C.1. Mzdové náklady 478 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 132 

4. Sociální náklady 1 

D. Daně a poplatky 22 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 65 

IV. Ostatní provozní výnosy 46 

H. Ostatní provozní náklady 39 

* Provozní výsledek hospodaření 670 

X. Výnosové úroky 1 

XI. Ostatní finanční výnosy  

O. Ostatní finanční náklady 34 

* Finanční výsledek hospodaření -33 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 112 

Q. 1. - splatná 112 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 525 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 525 

*** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 2 
 
Diskontované výdaje KB leasingu pro 20 % zálohu (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 20% 113 200 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky  108 457 108 457 108 457 108 457 108 457 

Odkupní cena  0 0 0 0 1000 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy  4 301 4 301 4 301 4 301 4 301 

DÚ ze splátek  20 607 20 607 20 607 20 607 20 607 

DÚ z odkupní ceny  0 0 0 0 190 

Celková DÚ  24 908 24 908 24 908 24 908 25 098 

Celkové výdaje 113 200 83 549 83 549 83 549 83 549 83 359 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 113 200 77 208 71 351 65 937 60 932 56 184 
Celkové diskontované výdaje 444 812      

 
 
 
Diskontované výdaje KB leasingu pro 30 % zálohu (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha30% 169 800 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky   95 450 95 450 95 450 95 450 95 450 

Odkupní cena   0 0 0 0 1000 

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy   6 452 6 452 6 452 6 452 6 452 

DÚ ze splátek   18 136 18 136 18 136 18 136 18 136 

DÚ z odkupní ceny   0 0 0 0 190 

Celková DÚ   24 588 24 588 24 588 24 588 24 778 

Celkové výdaje 169 800 70 862 70 862 70 862 70 862 70 672 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 169 800 65 484 60 516 55 924 51 680 47 633 

Celkové diskontované výdaje 451 037      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Diskontované výdaje KB leasingu pro 40 % zálohu 
 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha40% 226 400 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky   82 515 82 515 82 515 82 515 82 515 

Odkupní cena   0 0 0 0 1000 

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy   8 603 8 603 8 603 8 603 8 603 

DÚ ze splátek   15 678 15 678 15 678 15 678 15 678 

DÚ z odkupní ceny   0 0 0 0 190 

Celková DÚ   24 281 24 281 24 281 24 281 24 471 

Celkové výdaje 226 400 58 234 58 234 58 234 58 234 58 044 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 226 400 53 814 49 732 45 958 42 470 39 122 

Celkové diskontované výdaje 457 496      

 
 
Diskontované výdaje Essox leasingu pro 20 % zálohu 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 20% 113 200 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky   109 249 109 249 109 249 109 249 109 249 

Odkupní cena   0 0 0 0 1000 

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy   4 302 4 302 4 302 4 302 4 302 

DÚ ze splátek   20 757 20 757 20 757 20 757 20 757 

DÚ z odkupní ceny   0 0 0 0 190 

Celková DÚ   25 059 25 059 25 059 25 059 25 249 

Celkové výdaje 113 200 84 190 84 190 84 190 84 190 84 000 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 113 200 77 800 71 898 66 443 61 400 56 616 

Celkové diskontované výdaje 447 357      

 
 
 
Diskontované výdaje Essxos leasingu pro  25% zálohu(v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 25% 141 500 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky  101 497 101 497 101 497 101 497 101 497 

Odkupní cena  0 0 0 0 1000 

Sazba daně  19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy  5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 

DÚ ze splátek  19 284 19 284 19 284 19 284 19 284 

DÚ z odkupní ceny  0 0 0 0 190 

Celková DÚ  24 661 24 661 24 661 24 661 24 851 

Celkové výdaje 141 500 76 836 76 836 76 836 76 836 76 646 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 141 500 71 004 65 618 60 639 56 036 51 659 

Celkové diskontované výdaje 446 456      

 



 

  

 
Diskontované výdaje Essxos leasingu pro  30 % zálohu(v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha 30% 169 800 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky   95 031 95 031 95 031 95 031 95 031 

Odkupní cena   0 0 0 0 1000 

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy   6 452 6 452 6 452 6 452 6 452 

DÚ ze splátek   18 056 18 056 18 056 18 056 18 056 

DÚ z odkupní ceny   0 0 0 0 190 

Celková DÚ   24 508 24 508 24 508 24 508 24 698 

Celkové výdaje 169 800 70 523 70 523 70 523 70 523 70 333 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 169 800 65 170 60 227 55 657 51 432 47 404 

Celkové diskontované výdaje 449 691      

 
 
Diskontované výdaje Essxos leasingu pro  40 % zálohu (v Kč) 

 PS 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Záloha40% 226 400 0 0 0 0 0 

Leasingové splátky   81 764 81 764 81 764 81 764 81 764 

Odkupní cena   0 0 0 0 1000 

Sazba daně   19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ ze zálohy   8 603 8 603 8 603 8 603 8 603 

DÚ ze splátek   15 535 15 535 15 535 15 535 15 535 

DÚ z odkupní ceny   0 0 0 0 190 

Celková DÚ   24 138 24 138 24 138 24 138 24 328 

Celkové výdaje 226 400 57 626 57 626 57 626 57 626 57 436 

Diskontní faktor 1 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 226 400 53 252 49 213 45 478 42 027 38 712 

Celkové diskontované výdaje 455 082      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 3 
 

Financování pomocí Úvěru 5 Plus při použití rovnoměrné metody odpisování s 10% 

navýšením . (v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Anuitní splátka 139 895 139 895 139 895 139 895 139 895 

Úrok 42 450 35142 27285 18839 9760 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8 066 6 677 5 184 3 579 1 854 

DÚ z odpisů 22 583 21 239 21 239 21 239 21 239 

Výdaje celkem 109 246 111 979 113 472 115 077 116 802 

Diskontní faktor 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 100 954 95 630 89 552 83 926 78 725 

Celkové diskontované výdaje 448 787     

 
 
 

Financování pomocí Úvěru 5 Plus při použití zrychlené metody odpisování s 10 % 

navýšením. (v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Anuitní splátka 139 895 139 895 139 895 139 895 139 895 

Úrok 42 450 35142 27285 18 839 9 760 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8 066 6 677 5 184 3 579 18 54 

DÚ z odpisů 32 262 30 111 22 583 15 056 7 528 

Výdaje celkem 99 568 103 107 112 128 121 260 130 513 

Diskontní faktor 0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 

Diskontované výdaje 92 011 88 053 88 491 88 435 87 966 

Celkové diskontované výdaje 444 956     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

Příloha č. 4 
 

Financování pomocí Profi úvěru při použití rovnoměrné metody odpisování s 10% 

navýšením. (v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Splátka úvěru 113 200 113 200 113 200 113 200 113 200 

Úrok 46 412 37130 27848 18565 9282 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8818 7055 5291 3527 1764 

DÚ z odpisů 22 583 21 239 21 239 21 239 21 239 

Výdaje celkem 128 211 122 036 114 518 106 999 99 479 

Diskontní faktor 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 118 480 104 219 90 378 78 034 67 049 
Celkové diskontované 

výdaje 458 159     

 
 
Financování pomocí Profi úvěru při použití zrychlené metody odpisování s 10% navýšením. 

(v Kč) 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Splátka úvěru 113 200 113 200 113 200 113 200 113 200 

Úrok 46 412 37130 27848 18565 9282 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

DÚ z úroku 8818 7055 5291 3527 1764 

DÚ z odpisů 32 262 30 111 22 583 15 056 7 528 

Výdaje celkem 118 532 113 164 113 174 113 182 113 190 

Diskontní faktor 0,9241 0,854 0,7892 0,7293 0,674 

Diskontované výdaje 109 535 96 642 89 317 82 544 76 290 

Celkové diskontované výdaje 454 328     

 


