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1 Úvod 

Jedním z nejd�ležit�jších �inností podniku je rozhodování o dlouhodobých 

investicích. Toto rozhodování spadá do finan�ního �ízení podniku, který má za úkol najít 

optimální zp�sob financování podnikových investic. P�i rozhodování o vhodném zp�sobu 

financování se musí pe�liv� uvážit všechny možné varianty, protože zvolení nesprávného 

zp�sobu financování by mohlo mít za následek zhoršení finan�ní situace podniku. 

Cílem této bakalá�ské práce je posouzení možných variant financování reálné 

investice podniku za použití metody diskontovaných výdaj�. Dále se v�nuje posouzení 

dopad� na podnik a provedení analýzy citlivosti. V záv�ru práce je uvedena a doporu�ena 

nejvýhodn�jší varianta financování.  

 Práce je rozd�lena do p�ti kapitol. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány zdroje 

financování podnikových investic, kterými jsou interní a externí zdroje financování. Dále se 

podrobn�ji v�nuje jednotlivým interním a externím zdroj�m.  

T�etí kapitola je v�nována metodám hodnocení zdroj� financování. Je zde popsána 

�istá sou�asná hodnota, index ziskovosti, vnit�ní výnosové procento, doba úhrad, jednotlivé 

náklady kapitálu a metoda diskontovaných výdaj�.  

Ve �tvrté kapitole je uvedeno vlastní hodnocení reálné investice podniku. Nejprve je 

zde popsána spole�nost a reálná investice. V další �ásti jsou uvedeny vstupní výpo�ty, jako 

je stanovení odpis� a diskontní sazby. Následuje hodnocení financování pomocí vlastních 

zdroj�, bankovním úv�rem a leasingem. Na konci kapitoly je proveden výb�r 

nejvhodn�jšího zp�sobu financování a analýza citlivosti. 
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2 Charakteristika zdroj� financování 

Obsahem této kapitoly je vymezení zdroj� financování podnikových investic. Jsou 

zde charakterizovány jednotlivé druhy financování, jejich �len�ní z hlediska p�vodu vzniku, 

jejich tvorba a význam pro podnik. V kapitole bylo vycházeno z Kalouda (2009), 

Kislingerová (2007), Vychope� (2010), Valach (1999, 2010), Tet�evová (2006), Šiman, 

Petera (2010). 

Pro uskute�n�ní každé podnikové investice je t�eba získat pot�ebné zdroje 

financování tak, aby byl projekt realizován v daném �ase. Zárove� je nutné zajistit, aby 

v pr�b�hu investice nevznikl nedostatek pen�žních prost�edk�, který by mohl vyústit 

k zbrzd�ní projektu nebo dokonce k úplnému zastavení. Obecn� se dá �íci, že finan�ní 

zdroje jsou zdroje na obnovu majetku podniku, anebo zdroje sloužící k rozší�ení 

podnikového kapitálu. 

Volba daného zdroje financování je spojena s investi�ním a finan�ním 

rozhodováním. Investi�ní rozhodování spo�ívá v hledání odpov�di na otázku, zda je 

výhodné projekt realizovat. Finan�ní rozhodování navazuje na rozhodování investi�ní a to 

pouze v tom p�ípad�, pokud je projekt p�ijat. Výsledkem tohoto rozhodování je plán 

financování zdroj� projektu a jeho finan�ní zajišt�ní, které je v �ase stabilní a sou�asn� p�i 

optimáln� vynaložených nákladech na kapitál. 

Zdroje financování podnikových projekt� lze �lenit z n�kolika hledisek. Z hlediska 

faktoru �asu hovo�íme o krátkodobém financování (do jednoho roku), st�edn�dobém (v 

rozsahu 1 – 5 let) a dlouhodobém financování (doba životnosti majetku je delší než 5 let). 

Z hlediska p�vodu lze zdroje financování podnikových projekt� d�lit na vlastní a 

cizí kapitál. „Vlastní kapitál je tvo�en pen�žními i nepen�žními vklady majitel� nebo 

výsledky vlastní podnikatelské �innosti“, viz Šiman, Petera (2010, str. 59). Charakteristické 

znaky vlastního kapitálu: 

• jsou nositelem podnikatelského rizika, 

• p�edstavují �ást majetku investor�, která je podrobena podnikatelskému riziku, 

• zvyšují finan�ní stabilitu podniku, 

• je na n�j kladen požadavek na nejvyšší výnosy, 

• tvo�í dlouhodobý zdroj financování. 

Pro poskytovatele cizího kapitálu je ochota majitel� zapojit vlastní pen�žní 

prost�edky jedním z  rozhodujících faktor�. P�íznivý vliv na finan�ní zdraví podniku má 
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stabilita hodnoty vlastního kapitálu anebo její p�ípadný r�st. Nízká hodnota vlastního 

kapitálu m�že být p�í�inou vzniku komplikací p�i získávání kapitálu cizího. Vlastní kapitál 

je tvo�en základním kapitálem, kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospoda�ení 

minulých let a výsledkem hospoda�ení b�žného ú�etního období.  

Cizí kapitál lze charakterizovat jako dluh �i p�j�ku. Tento zdroj financování je 

používán ve v�tšin� podnik�. Jedná se o formu externího financování. Jeho nevýhodou na 

rozdíl od vlastního kapitálu je povinnost v ur�itém �asovém horizontu tuto „p�j�ku“ vrátit. 

Nej�ast�ji využívaným cizím zdrojem financování jsou bankovní úv�ry. Cizí kapitál lze 

rozd�lit na dlouhodobý a krátkodobý podle �asového horizontu, ve kterém musí být splacen. 

Podle zlatého bilan�ního pravidla by m�l být dlouhodobý majetek a �ást ob�žného 

majetku, která je trvale vázána v podniku, financována dlouhodobými zdroji (cizími nebo 

vlastními) a krátkodobý majetek by m�l být financován krátkodobými zdroji. Toto pravidlo 

tedy vyjad�uje požadavek na slad�ní doby životnosti financovaného majetku s dobou 

splatnosti finan�ních zdroj�, které byly na tento majetek použity. Dlouhodobý majetek 

po�ízený na splátky by m�l tvo�it tržby (zisk).  

Z hlediska místa vzniku rozlišujeme zdroje financování interní a externí. Pokud 

podnik získává pen�žní prost�edky prost�ednictvím svojí vnit�ní �innosti, hovo�íme o 

interních zdrojích financování. Jestliže podnik získá zdroje financování od jiných subjekt�, 

jedná se o financování externí. 

2.1    Interní zdroje financování 

Interní zdroje p�edstavují v podniku omezený zdroj financování. Jedná se o zdroje, 

které souvisí s vnit�ními �innostmi v podniku. Mezi interní zdroje financování pat�í odpisy, 

nerozd�lený zisk, rezervní fondy a rezervy. 

Jestliže k realizování investice používáme pouze interní zdroje, jedná se o tzv. 

samofinancování. P�i použití této varianty financování je výhodou to, že nevznikají náklady 

na externí kapitál, nezvyšuje se tak zadlužení firmy a snižuje se tak finan�ní riziko firmy. 

Dosahovaný zisk firmy, používaný p�i samofinancování, není stabilním zdrojem 

financování. Další nevýhodou je, že samofinancování je dražší než jiné zdroje financování.  

2.1.1   Odpisy 

Dlouhodobý majetek je v podniku používán n�kolik let, a proto se jeho cena nem�že 

zahrnout do náklad� najednou. K tomuto ú�elu slouží odpisy, jejichž prost�ednictvím se 

cena majetku v pr�b�hu životnosti investice dostává do náklad�. 
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Odpisy v podniku hrají d�ležitou roli. Nejenže jsou dlouhodobým, interním, 

vlastním zdrojem financování, ale jsou také d�ležitou nákladovou položkou. P�edstavují 

pen�žité opot�ebení dlouhodobého majetku za ur�ité období a v ur�ité �ástce. Snižují 

hodnotu daného dlouhodobého majetku. Jsou sou�ástí náklad�, snižují tak zisk a tím také i 

výslednou da�, a�koli nejsou skute�ným výdajem. Prost�ednictvím odpis� nedochází 

k odlivu pen�žních prost�edk�, ale naopak tvo�í sou�ást hrubých celkových p�íjm� firmy, 

protože do ceny výrobk� jsou již zakalkulovány i �ástky odpis�. Výsledná �ástka odpisu se 

odvíjí od výše po�izovací ceny dlouhodobého majetku a také na za�azení do odpisové 

skupiny. Významnou roli hraje také zvolený zp�sob odepisování. 

S odpisy úzce souvisí pojem oprávky. Tyto pojmy je nutné od sebe odlišovat. 

Oprávky k dlouhodobému majetku jsou tvo�eny sou�tem odpis� za dané období. Pomocí 

oprávek je zjiš�ována z�statková cena majetku. Tato hodnota je získána ode�tením oprávek 

od po�izovací ceny dlouhodobého majetku. Pokud odpisy vyjad�ují skute�né morální i 

fyzické opot�ebení majetku, lze porovnáním oprávek s po�izovací cenou vyjád�it stupe�

opot�ebení dlouhodobého majetku. Oprávky k dlouhodobému majetku jsou zachycovány 

v rozvaze, zatímco odpisy podnik sleduje ve výsledovce. 

Struktura odepisování má významný vliv jak na hospoda�ení podniku, tak i na jeho 

celkovou ekonomickou �innost. Dob�e nastavený odpisový plán umož�uje provád�t 

modernizaci majetku, hlavn� softwaru, dopravních prost�edk� a stroj� a za�ízení. 

Rozlišujeme odpisy ú�etní a odpisy da�ové. Zp�sob výpo�tu ú�etních odpis� závisí 

na daném podniku. P�edpokládá se však, že ú�etní odpisy vycházejí ze skute�ného 

opot�ebení majetku, které je závislé na mí�e užívání. Podnik odepisuje na základ�

odpisového plánu, který si sám sestaví. P�i sestavování odpisového plánu je podnik �áste�n�

omezen zákonnými p�edpisy. Tyto omezení jsou: 

• hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je odepisován zp�sobem odpovídajícím 

jeho b�žným podmínkám používání, 

• odepisovat lze jen do výše vstupní ceny majetku. 

Ú�etní odpisy jsou upraveny Zákonem �. 593/1991 Sb., o ú�etnictví. Pomocí 

ú�etních odpis� lze vyjád�it nákladovou funkci odpis�. Jejich ov��ování provádí auditor a 

dochází tak na základ� ú�etních doklad�, zatímco da�ové odpisy jsou prov��ovány 

finan�ním ú�adem.  

Ú�etní odpisy mohou být lineární, progresivní, degresivní nebo nerovnom�rné. 

Lineární odpisy jsou používány u dlouhodobého majetku, u kterého neprobíhají rychlé 
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technické inovace. P�i sestavování odpisového plánu se v�tšinou nebere v úvahu stupe�

využití majetku v r�zných obdobích jeho užívání. Rozvržení odpis� je v jednotlivých letech 

fungování majetku dáno stejným podílem z ceny majetku. Tato metoda je jednoduchá a 

administrativn� nenáro�ná. 

U progresivní metody odepisování hodnota ro�ních odpis� v �ase roste. Používá se 

v p�ípad�, kdy podnik požaduje vyšší zisk na za�átku životnosti majetku. Tato metoda 

umož�uje p�esun odpis� do zisku a tím i vyplacení vyšších dividend a zvýšení hodnoty 

akcií. Použití této metody je spíše výjime�né, protože p�i jejím použití vzniká podniku vyšší 

da�ová povinnost. 

P�i degresivním zp�sobu odepisování je �ástka odpis� v �ase klesající. Na za�átku 

životnosti majetku dochází k odepisování v�tší �ástky. Postupem �asu se odpisy snižují. 

Podnikem je tato metoda využívána pro rychlejší akumulaci interních finan�ních zdroj� na 

po�átku životnosti majetku. Tímto je umožn�na rychlejší obnova majetku a modernizace. 

P�i nerovnom�rném zp�sobu odepisování dochází ke kombinaci p�edchozích 

zp�sob� odepisování. Podnik m�že nap�íklad v prvním roce využívání majetku použít 

progresivní zp�sob odepisování a v dalších letech tento majetek odepisovat rovnom�rným 

zp�sobem. 

Da�ov� uznatelnými náklady jsou pouze da�ové odpisy, a proto je pot�eba stanovit 

jejich výši, která je upravena zákonem o daních z p�íjm�. 

Da�ové odpisy jsou upraveny Zákonem �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. Tento 

zákon odpisy definuje jako výdaje na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�. Da�ové odpisy 

mají fakultativní charakter, podnik o nich neú�tuje, pouze se o n� upravuje mimoú�etn�

dosažený zisk. Je stanovena maximální možná výše odpis�, která je z da�ového hlediska 

uznatelná jako náklad. Volba zp�sobu odepisování je na daném podniku, p�i�emž má na 

výb�r mezi rovnom�rným a zrychleným odepisováním. Zp�sob, který byl zvolen na po�átku 

odepisování, musí být dodržen.  

Mezi další faktory, které ovliv�ují výši odpis�, pat�í doba odepisování. Je pot�eba 

zohlednit fyzické i morální opot�ebení hmotného majetku. Doba odepisování je stejn� jako 

odpisové skupiny stanovena pro každou skupinu hmotného dlouhodobého majetku 

da�ovými p�edpisy. Zákon o daních z p�íjm� definuje celkem šest odpisových skupin, kde 

se doba odepisování pohybuje mezi t�emi až padesáti lety.  
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Tabulka 2.1 Doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

Zdroj: Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, § 30 

Za�azení do odpisové skupiny se provádí podle p�ílohy da�ového zákona.  

Da�ové odpisy lze podle zákona po�ítat bu	 rovnom�rným, nebo zrychleným 

zp�sobem. Pro rovnom�rné odpisy jsou podle § 31 Zákona o daních z p�íjm� stanoveny 

ro�ní odpisové sazby pro každou odpisovou skupinu. Ro�ní výši odpis� stanovíme pomocí 

vzorce 

,
100

OSVC
RO

⋅
=

     (2.1)

kde RO znamená ro�ní výše odpisu, VC je vstupní cena majetku a OS je odpisová sazba pro 

jednotlivé roky odepisování.  

Druhou variantou, kterou m�že podnik zvolit pro odepisování majetku, jsou 

zrychlené odpisy. Podle § 32 Zákona o daních z p�íjm� jsou pro zrychlené odpisy 

definovány koeficienty pro odepisování. Propo�et zrychleného odpisu se v prvním roce 

provede podle vzorce 

,
1k

VC
RO =

      (2.2)

kde RO znamená ro�ní odpis, VC vstupní cenu odepisovaného majetku a k1 je koeficient 

v prvním roce odepisování. 

V dalších letech odepisování vypo�teme ro�ní odpis pomocí vzorce 

,
2

tk

ZC
RO

n −

⋅
=

      (2.3)

kde RO znamená ro�ní odpis, ZC znamená z�statkovou cenu majetku, t je po�et let 

dosavadního odepisování a kn vyjad�uje koeficient pro další roky odepisování. 

U obou zp�sob� odepisování m�že podnik v prvním roce odepisování uplatnit 

zvýšený první odpis o 10 %, 15 % nebo 20 % podle druhu �innosti podniku. 
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Výhody odpis� oproti zisku jsou: 

• odpisy nepodléhají zdan�ní, 

• odpisy má podnik i v p�ípad�, že nevytvá�í zisk, 

• odpisy jsou relativn� stabilním zdrojem financování. 

Odpisy zajiš�ují obnovu stávajícího dlouhodobého majetku, zatímco zisk je 

používán k rozší�ení majetku. 

2.1.2   Nerozd�lený zisk 

Další významný zdroj interního financování je nerozd�lený zisk, n�kdy ozna�ovaný 

jako zisk zadržovaný. Je to �ást zisku, která z�stane nerozd�lena po p�íd�lu do fond�, 

výplat� dividend, podíl� na zisku, a která se již nebude dále d�lit, ale bude sloužit pro další 

podnikatelské ú�ely. Nerozd�lený zisk v podniku rozlišujeme na nerozd�lený zisk za b�žné 

období a nerozd�lený zisk minulých let.  

V bilanci podniku je nerozd�lený zisk za�azen mezi vlastní zdroje, jeho podíl však 

není p�íliš vysoký.  

Výhodou nerozd�leného zisku jako zdroje financování je jeho schopnost snižování 

rizika spojené se zvyšováním zadlužování. Lze ho použít i na takové projekty, které jsou 

více rizikové a na které by bylo obtížné získat zdroje externí. Další výhodou nerozd�leného 

zisku je, že s ním není spojena povinnost splácet úroky �i jiné splátky jistin, není spojen 

s úpisem majetkového práva a nejsou s ním spojené žádné další náklady. 

Nejv�tší nevýhodou nerozd�leného zisku je jeho nestabilní výše. Protože zde 

nep�sobí efekt z da�ového štítu, �adíme je mezi relativn� dražší zdroje financování. 

Obr. 2.1 Výpo�et nerozd�leného zisku: 

Zisk b�žného roku:
 - da� ze zisku 
 - p�íd�l do rezervního fondu 
 - p�íd�ly jiným fond�m (f. sociální)
 - tantiémy 
 - dividendy nebo podíly na zisku 
 = Nerozd�lený zisk b�žného roku 
 + nerozd�lený zisk z minulých let 
 = Nerozd�lený zisk koncem roku 

Zdroj: Kalouda (2009) 

Nerozd�lený zisk je ovliv�ován hlavn� ziskem b�žného roku, daní ze zisku, výší 

dividend vypláceným akcioná��m a tvorbou fond� ze zisku.  
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2.1.3   Rezervní fondy 

Tvorba rezervních fond� a jejich výše je nep�ímo ovlivn�na výší nerozd�leného 

zisku. Jedná se o finan�ní zdroje, které jsou sou�ástí vlastního kapitálu podniku. Je to ta �ást 

zisku podniku, která je podnikem ponechána do budoucna, za ú�elem ochrany proti 

podnikatelským rizik�m. Za p�edpokladu, že není vyžadována úhrada p�edem stanovených 

pot�eb, mohou být tyto zdroje použity jako interní zdroj financování pro rozvoj podniku. 

Akciová spole�nost a spole�nost s ru�ením omezeným tvo�í rezervní fondy povinn�

ze zákona od okamžiku, kdy dosahují zisku. Spole�nost je m�že za�ít vytvá�et i d�íve 

z p�íplatk� spole�ník� nad hodnotu jejich vklad�. Minimální výše v prvním roce je 

stanovena nejmén� 20 % ze zisku po zdan�ní a zárove� ne více než 10 % základního 

kapitálu. V dalších letech se tvo�í ve výši nejmén� 5 % ze zisku po zdan�ní. �ást zisku se do 

rezervního fondu odvádí do té doby, než výše rezervního fondu dosáhne nejmén� 20 % 

základního kapitálu. Pokud se podnik rozhodne v navyšování pokra�ovat, tvo�í tato �ástka 

tzv. dobrovolnou �ást, která m�že být použita na ú�ely dané podnikem. 

Podnik v�tšinou vytvá�í dva druhy rezervních fond�. Jedním z nich je povinný 

rezervní fond, jehož tvorba a výše je dána zákonem. Tyto právní p�edpisy mají za úkol 

ochra�ovat zájmy v��itel� a hlavn� akcioná��, kte�í nesou velké riziko tím, že vkládají sv�j 

vlastní kapitál do akcií. Pojmem povinný rezervní fond se ozna�ují také fondy, které nejsou 

povinné ze zákona, ale jejich tvorba je dána statutem spole�nosti. Hlavní d�vod z�izování 

t�chto fond� je úhrada ztráty podniku. 

Dalším druhem rezervních fond� jsou tzv. dobrovolné rezervní fondy. Vznikají na 

základ� rozhodnutí podniku, zpravidla z rozhodnutí valné hromady. Jsou tvo�eny na p�esn�

vymezený ú�el a použití (nap�. k nákupu akcií nebo podíl� jiných spole�ností, na krytí 

mimo�ádné ztráty, na p�edpokládané velké investice, atd.). 

2.1.4   Rezervy 

Rezervy mohou být zákonné, dobrovolné (nepat�í mezi da�ov� uznatelné náklady) a 

tiché. V bilanci podniku jsou zahrnovány do cizích zdroj�. Rozdíl mezi rezervními fondy a 

rezervami je ve zp�sobu jejich tvorby a užší ú�elovostí. Podle da�ových p�edpis� je možné 

n�které druhy rezerv zahrnout do da�ov� uznatelných náklad�, tedy je možné pomocí nich 

snižovat hospodá�ský výsledek a výslednou da�. Tyto rezervy se nazývají zákonné rezervy a 

jsou to nej�ast�ji rezervy na opravy nebo na nedobytné pohledávky. Rezervy se v podnicích 
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vytvá�ejí nap�íklad na technický rozvoj, opravy dlouhodobého majetku, dividendy, kurzové 

ztráty apod. 

Termínem tiché rezervy se ozna�uje zp�sob, kdy podnik zám�rn� podhodnocuje sv�j 

majetek nebo naopak nadhodnocuje své závazky. Tímto zp�sobem dochází ke snižování 

zisku. V minulosti se tiché rezervy využívaly ke krytí nep�edvídatelných ztrát, v dnešní 

dob� se využívají k zakrývání nadm�rných zisk� p�ed ve�ejností nebo konkurencí, ale 

hlavn� ke snížení základu dan� pro ú�ely zdan�ní. 

2.2   Externí zdroje financování 

Vedle interních zdroj� existují také externí zdroje financování podnikových investic. 

Externí zdroje umož�ují podniku rychleji a p�esn�ji reagovat na vzniklé zm�ny 

podnikového majetku. P�i zakládání podniku je pomocí externích zdroj� umožn�na rychlejší 

a rozsáhlejší tvorba kapitálu majetku. 

Používání externích zdroj� s sebou p�ináší r�zná negativa. P�i vydávání nových akcií 

se zvyšuje po�et akcioná��, kte�í mohou vstupovat do rozhodování podniku a ovliv�ovat tak 

jeho �innost. P�i použití úv�r� se zvyšuje zadluženost podniku a vznikají r�zné další 

vedlejší náklady. Dochází ke zvyšování požadavk� na likviditu z toho d�vodu, aby podnik 

byl vždy schopen splácet své závazky. Mezi externí zdroje pat�í akciový kapitál, emitované 

obligace, úv�ry, finan�ní leasing a projektové financování.  

2.2.1   Akciový kapitál 

Akcie je jedním z cenných papír�, jehož držení oprav�uje vlastníka podílet se na 

�ízení spole�nosti, na jejím dosahovaném zisku a na likvida�ním z�statku. U akciových 

spole�ností je základní kapitál tvo�en emisí (upisováním) akcií. Z pohledu spole�nosti je 

emise akcií výhodná z hlediska získání pot�ebných pen�žních prost�edk�. Na každé akcii 

musí být uvedena nominální (jmenovitá) hodnota. Základní kapitál spole�nosti je tak tvo�en 

sou�tem jmenovitých hodnot všech vydaných akcií. Výnosy spojené s držením akcie se 

nazývají dividendy. Dividendy se vyplácejí na základ� rozhodnutí valné hromady. Od 

vyplácení dividend m�že spole�nost upustit i v p�ípad�, že dosahuje zisku, ale tyto finance 

plánuje zadržet a použít za ú�elem investice. 

Kmenové akcie se vyzna�ují tím, že jejich držitel má právo na vyplacení podílu na 

zisku – dividendy. Není však pevn� stanovena jejich výše, n�kdy dokonce dividendy 

nemusejí být v�bec vyplaceny. Jedná se tedy o cenné papíry, s kterými je spojen pohyblivý 

výnos. Vlastnictví kmenové akcie také oprav�uje majitele na ú�asti p�i rozhodování a 
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hlasování na valné hromad� a má také právo na podíl z �ástky získané p�i likvidaci podniku. 

S kmenovými akciemi je také spojeno p�ednostní právo na po�ízení nové akcie. Toto právo 

napomáhá zachování p�vodního složení majitel� akcií na majetku firmy. V porovnání 

s cenami obligací nebo prioritních akcií je cena kmenových akcií nejvíce pohyblivá. 

Kmenové akcie znamenají pro jejich vlastníky reziduální formu vlastnictví, které se 

vyzna�uje tím, že podíly na výnosech akciové spole�nosti bývají uspokojovány až po 

uspokojení státu (ve form� daní), dlužník� a vlastník� prioritních akcií. 

Na rozdíl od r�zných forem dluh� a n�kterých druh� prioritních akcií nejsou 

kmenové akcie splatné, a tak pro podnik p�edstavují trvalou formu externího financování 

podnikových investic. 

Mezi výhody tohoto zp�sobu financování pat�í p�edevším lepší prodejnost 

kmenových akcií než prioritních akcií �i obligací, protože jejich výnosnost je obvykle vyšší. 

Dalším pozitivním faktorem je neexistence pevných závazk� na úhradu dividend. Za 

p�edpokladu modelu MM III., m�že být dalším d�vodem pro použití kmenových akcií 

snižování pr�m�rných náklad� kapitálu. K tomuto kroku p�istupují podniky, které se snaží 

optimalizovat jejich kapitálovou strukturu. 

Nevýhodou financování kmenovými akciemi je z hlediska investora jejich vyšší 

riskantnost než obligace a prioritní akcie. Z hlediska uživatele dividendy z kmenových akcií 

netvo�í (na rozdíl od úrok� z úv�r� a obligací) odpo�itatelnou položku pro ú�ely zdan�ní. 

Další nevýhodou jsou administrativn� náro�né podmínky p�i p�íprav� emise a vysoké 

emisní náklady. P�i emisi nových kmenových akcií existuje v krajních p�ípadech nebezpe�í 

tzv. „nep�átelského p�evzetí“ pro management podniku. 

Prioritní akcie jsou stejn� jako kmenové akcie dlouhodobý zdroj financování 

podniku. Svou povahou se prioritní akcie �adí uprost�ed mezi kmenovými akciemi a 

dlouhodobým dluhem. Majitel prioritní akcie má p�ednostní právo na výplatu dividend p�ed 

majitelem akcie kmenové a pop�ípad� i na likvida�ním z�statku. Od tohoto vztahu je také 

odvozen název „prioritní“. 

Prioritní akcie tvo�í vlastní kapitál podniku. Stejn� jako kmenové akcie, nejsou 

prioritní akcie splatné a dividendy plynoucí z  nich nesnižují da�ový náklad. P�i likvida�ním 

z�statku náleží výplata podílu pro držitele prioritních akcií p�ed držiteli kmenových akcií, 

ale zárove� k uspokojení jejich nároku dojde až po spln�ní závazk� plynoucí z v��itelských 

vztah�. 
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Prioritní akcie mají n�které spole�né rysy s dlouhodobými dluhy. Jedná se 

p�edevším o absenci hlasovacího práva. Majitelé prioritních akcií nemají právo podílet se na 

�ízení spole�nosti. Hodnota dividendy náležící majiteli prioritní akcie je obvykle pevn�

stanovena. Tím, že nejsou závislé na výši hospodá�ského výsledku podniku, p�inášejí pevný 

výnos podobn� jako v�tšina obligací.  

Množství prioritních akcií je obvykle omezeno stanovami dané spole�nosti nebo 

zákonem. V �eské republice lze prioritní akcie vydat nejvýše do 50 % základního kapitálu. 

Mezi charakteristické rysy prioritních akcií pat�í nap�íklad možnost kumulace 

dividend. Pokud podnik nedosahuje zisku a nem�že vyplácet dividendy za dané období, 

majitel prioritní akcie neztrácí právo na výplatu dividendy daného roku, ale tato dividenda 

je mu vyplacena až v dob�, kdy nastanou vhodné podmínky pro vyplacení. U kmenových 

akcií tento nárok na vyplacení dividend nevzniká. Na rozdíl od kmenových akcií jsou tržní 

ceny prioritních akcií ve v�tšin� p�ípad� stejné jako nominální ceny vyzna�ené na akcii. 

Jedním z d�vod� je menší zájem o nákup prioritních akcií. V �eské republice se tento typ 

akciového kapitálu uplat�uje prozatím výjime�n�. 

Výhodou prioritních akcií je p�edevším stabilní výše dividend p�i r�stu zisku. Pokud 

se podnik dostane do platební neschopnosti, neuskute�n�ní výplaty dividend z tohoto druhu 

akcie nemá tak závažné d�sledky jako nesplacení úrok� z dlouhodobých úv�r�. Dalším 

pozitivním faktorem jsou nižší nároky na výši dividend než u jiných typ� akcií. P�i použití 

prioritních akcií dochází k r�stu kapitálu spole�nosti bez omezení vlivu vyplývající 

majitel�m z držby kmenových akcií. 

Nevýhodou prioritních akcií je p�edevším nemožnost zahrnutí dividend do 

od�itatelných položek pro ú�ely zdan�ní. Další nevýhodou je povinnost vyplatit dohodnutou 

dividendu i v p�ípad�, kdy dojde k poklesu zisku spole�nosti. 

Dalším typem akcií jsou tzv. zam�stnanecké akcie, které jsou v obchodním zákoníku 

ozna�ovány jako akcie se zvláštními právy. Jedná se o akcie poskytnuté zam�stnanc�m 

podniku. Nejsou voln� p�evoditelné. Obvykle jsou zam�stnanc�m poskytnuty za 

zvýhodn�nou cenu. D�vodem, pro� podniky nabízejí svým zam�stnanc�m své kmenové 

akcie je stabilizace pracovník� a zvýšení jejich motivace na prosperit� a r�stu firmy. 

V n�kterých zemích se zam�stnanci zú�ast�ují i na jednání podniku, mají své pozice ve 

správních radách a mají sv�j podíl p�i rozhodování o klí�ových otázkách rozvoje podniku. 

V USA jsou zam�stnanecké akcie vydávány zhruba u 10 % všech podnik�, viz Valach 
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(2010). V �eské republice je tento systém uplat�ován nejvíce u dce�iných spole�ností 

zahrani�ních firem. 

2.2.2   Podnikové obligace a dlouhodobé úv�ry 

Pro financování svých podnikových pot�eb používá mnoho podnik� dlouhodobé 

dluhy. Jedná se o finan�ní zdroje dlouhodobého kapitálu podniku s dobou splatnosti, která 

p�esahuje dobu jednoho roku. Dlouhodobé dluhy s dobou splatnosti jeden až p�t let se 

n�kdy ozna�ují jako dluhy st�edn�dobé. 

Dlouhodobými dluhy jsou p�edevším emitované podnikové obligace, bankovní 

úv�ry, dodavatelské dlouhodobé úv�ry, dlouhodobé sm�nky a dlouhodobé p�ijaté zálohy od 

odb�ratel�.  

Podnikové obligace 

Podnikové obligace lze definovat jako dlouhodobé cenné papíry, které vydává 

podnik s cílem získat dlouhodobé prost�edky. Z tohoto vztahu podniku vyplývá povinnost 

ve stanovené dob� splatit majiteli obligace nominální cenu obligace a zárove� v p�edem 

stanovených termínech splácet úrok. 

V��iteli (majiteli podnikové obligace) nenáleží hlasovací právo. Na rozhodování 

firmy se nepodílí a není ani spoluvlastníkem podniku, který tuto obligaci emitoval.  

Z hlediska ú�etních a da�ových p�edpis� je splácení úrok� z obligací da�ov�

uznatelným nákladem a je tedy možné pomocí nich snižovat hodnotu hospodá�ského 

výsledku a zisku. Tento efekt se nazývá da�ový štít. Pro podnik p�edstavuje úrokový 

da�ový štít da�ovou úsporu. Jedná se o tu �ást úroku, která je p�esunuta na stát. Zp�sob 

výpo�tu vypadá následovn�

,š dUU ⋅=       (2.4)

kde Uš je úrokový da�ový štít v K�, U je úrok v K� a d je da�ový koeficient. 

Vydávání podnikových obligací se m�že uskute�nit pomocí ve�ejné nebo soukromé 

emise. Zatímco ve�ejné emise se mohou zú�astnit všichni zájemci, soukromá emise je 

ur�ena pro menší okruh v��itel�. Jedná se zejména o institucionální investory, jako jsou 

nap�. banky, pojiš�ovny, penzijní fondy nebo investi�ní spole�nosti. Emisi je možné 

uskute�nit pomocí zprost�edkovatel� nebo si ji m�že podnik zajistit sám. Zpravidla k emisi 

dochází pomocí zprost�edkovatel�, kte�í si za tyto služby nárokují ur�itou provizi. Obligace 

se vydávají bu	 na jméno podniku, nebo prost�ednictvím banky. Pokud podnik vydává 

obligace na svoje jméno, celkový výnos z emise náleží pouze jemu. Když vydává obligace 
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prost�ednictvím banky, celý výnos p�ipadá bance, která z t�chto prost�edk� poskytne úv�r 

emitentovi. 

Levn�jší variantou emise je ve v�tšin� p�ípad� soukromá emise. „Její výhodou je i 

to, že celková dohoda o emisi m�že více respektovat specifické podmínky p�íslušné firmy, 

protože n�kolik málo v��itel� m�že podrobn�ji analyzovat situaci emitenta a také akceptovat 

jeho zvláštní situaci.“ viz Valach (2010, str. 388). V��itelé p�i tomto zp�sobu emise 

podstupují v�tší riziko než p�i ve�ejné emisi a vznikají jim náklady na vyhodnocení 

emitenta. Proto je úrok ze soukromé emise obvykle vyšší než u emisí, které se uskute��ují 

ve�ejn�. 

P�i rozhodování o volb� zp�sobu emise bere podnik v úvahu také jejich náro�nost. 

V zásad� totiž platí, že dohoda o soukromé emisi je jednodušší než dohoda o emisi ve�ejné. 

Jelikož soukrom� emitované obligace nejsou b�žn� obchodovány, m�že se u nich objevit 

více nestandardních situací než u obligací emitovaných ve�ejn�. P�i emisi obligací 

soukromým zp�sobem jsou v��iteli uplat�ovány p�ísn�jší omezující podmínky v��i 

emitujícímu podniku. 

Stát reguluje emisi podnikových obligací. Na základ� žádosti emitenta musí mít 

podnik emitující podnikové obligace povolení státních orgán�. V �eské republice podle 

právních p�edpis� musí povolení obsahovat ú�el použití emise, p�edpokládanou i sou�asnou 

finan�ní situaci podniku, zp�sob zve�ejn�ní emisních podmínek a hospodá�ských výsledk�, 

a pokud se jedná o zaru�ené dluhopisy, jsou požadovány údaje o ru�iteli. Další informace, 

které musí být sou�ástí žádosti o povolení emise, jsou i emisní podmínky a údaje o poslední 

ro�ní ú�etní záv�rce, která musí být ov��ená auditorem. Mezi emisní podmínky pat�í: název 

dluhopisu, celková hodnota emise, emisní a nominální cena obligace, datum emise, 

splatnost dluhopisu, výnos dluhopisu a zp�sob emise. 

Dlouhodobé úv�ry 

V �eské republice podobn� jako v jiných evropských zemích jsou hlavními zdroji 

financování podnikových investic dlouhodobé úv�ry. 

Dlouhodobé úv�ry lze získat ve form� bankovního nebo dodavatelského úv�ru. 

Podniky v �eské republice ve svých bilancích rozlišují dv� skupiny dlouhodobých úv�r�: 

• dlouhodobé závazky, 

• dlouhodobé bankovní úv�ry. 
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Mezi dlouhodobé závazky �adíme emitované dluhopisy, p�ijaté dlouhodobé zálohy, 

dlouhodobé sm�nky, pop�. jiné dlouhodobé závazky. 

Dlouhodobé bankovní úv�ry jsou dvojího typu: 

• termínovaná p�j�ka, 

• hypotekární úv�r. 

Termínované p�j�ky slouží k rozši�ování podnikového dlouhodobého majetku. Lze 

je použít i na rozší�ení ob�žného majetku, koupi nového nehmotného majetku nebo na 

nákup cenných papír�. 

Termínované p�j�ky jsou charakteristické postupným splácením vyp�j�ené �ástky 

b�hem doby její splatnosti. P�i sjednávání p�j�ky je sestaven umo�ovací plán, ve kterém 

mohou být ur�eny �tvrtletní, pololetní nebo i ro�ní splátky úv�ru a úrok�. V mnoha 

p�ípadech mají splátky anuitní charakter splácení (po celou dobu trvání p�j�ky je splácena 

stejná �ástka, m�ní se pouze podíl spláceného úmoru a úroku). 

S termínovanými p�j�kami je �asto spojena pevná úroková sazba. Stanovení výše 

úrokové sazby ovliv�uje n�kolik faktor�: úrove� úrok� v ekonomice, rozm�r p�j�ky, 

zadlužení podniku, doba splatnosti, atd.  

P�i velkých finan�ních investicích požadují banky finan�ní zainteresovanost podnik�

ve form� interních zdroj� na plánované investici. P�í�inou je snižování rizika. U podnik�, 

které jsou velmi finan�n� zdatné nebo jsou vysoce úv�ruschopné, mohou n�kdy banky 

poskytnout úv�r v plné výši investice. Tento postup je však mén� obvyklý. 

P�i sjednávání p�j�ek jsou bankou obvykle požadovány r�zné záru�ní podmínky. 

Jedná se op�t o požadavek na snížení rizikovosti. Záruky mohou mít formu osobního 

zajišt�ní nebo reálného zajišt�ní. Osobní zajišt�ní znamená, že t�etí osoba (ru�itel) na sebe 

p�evezme závazek v p�ípad� platební neschopnosti dlužníka. Ru�itelem se m�že stát 

komer�ní banka, stát, záru�ní spole�nost, mate�ská spole�nost v��i dce�iné spole�nosti, aj. 

Reálné zajišt�ní p�j�ky m�že být ve form� cenných papír�, zboží, varant� nebo nap�íklad 

patentních práv.  

Za ur�itých podmínek je banka oprávn�na požadovat okamžité splacení celé p�j�ky. 

Toto oprávn�ní je sou�ástí ochranných ujednání banky. Okamžité uhrazení celé �ástky m�že 

banka požadovat zejména v t�chto situacích: poskytnutí nep�esných nebo zkreslených 

informací o finan�ní situaci podniku p�i sjednávání p�j�ky, neplacení jistiny a úrok� nebo 

nepln�ní jiných p�edem dohodnutých podmínek. K tomuto opat�ení p�istupují banky spíše 
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výjime�n�, �asto se snaží dohodnout s podnikem na p�ijetí opat�ení, které mají sm��ovat 

k navrácení k pln�ní závazk�. 

Dalším druhem financování investic pomocí bankovních p�j�ek je hypotekární úv�r. 

Jedná se o úv�r poskytnutý bankou oproti zástavnímu právu k nemovitému majetku. 

Nemovitým majetkem je nej�ast�ji pozemek nebo bytový majetek. Banka neup�ednost�uje 

pr�myslový majetek z toho d�vodu, že jeho hodnota v �ase zna�n� kolísá. 

Charakteristickým rysem hypotekárního úv�ru je jeho refinancování pomocí emise 

hypote�ních zástavních list�. Pokud chce podnik získat hypote�ní úv�r, musí nejprve 

nabídnout nemovitý majetek k zástav�. Po-té dojde k zatížení této nemovitosti hypotékou 

(dojde k zápisu do ve�ejné evidence nemovitostí – pozemkového katastru), banka vydá 

hypote�ní zástavní listy ve výši hodnoty zastaveného majetku a p�edá je podniku. Potom 

dojde k prodeji t�chto zástavních list� na kapitálovém trhu a podnik získá úv�r. Správa 

hypotéky je �asto v režii banky. Ta dohlíží také na vyplácení úrok� a vyplacení nominální 

hodnoty dluhopisu majitel�m zástavních list�. 

Hypotekární úv�ry se nej�ast�ji splácejí anuitními splátkami. Získání t�chto úv�r� je 

pro podniky obvykle složit�jší než získání jiného typu úv�ru. Tato skute�nost je dána 

povinností prokazovat vlastnictví nemovitosti, její hodnoty a povinnosti zápisu zástavního 

práva do pozemkových knih. Pro podniky zabývající se bytovou výstavbou mohou být 

hypotekární úv�ry výhodné z d�vod� poskytování dotací ze státního rozpo�tu, které pokryjí 

�ást úrok� plynoucí z t�chto úv�r�. 

Zvláštním typem hypotekárního úv�ru je tzv. „americká hypotéka“. Jedná se o 

neú�elový úv�r, který je zajišt�ný zástavním právem k nemovitosti. Podnik, který získá 

tento typ úv�ru, nemá právo na dotaci ze státního rozpo�tu. Úrokové sazby u americké 

hypotéky jsou vyšší (kolem 6 – 9 %) než u klasického hypotekárního úv�ru.  

2.2.3.   Leasing 

Slovo leasing je anglického p�vodu a lze ho p�eložit jako pronájem nebo pronajímat. 

Leasing tedy p�edstavuje právní vztah mezi pronajímatelem (vlastníkem daného p�edm�tu) 

a nájemcem (do�asným uživatelem daného p�edm�tu), ze kterého plyne nájemci právo 

danou v�c po sjednanou dobu používat a pronajímateli povinnost poskytnout danou v�c 

v daném �ase za úplatu nebo jiné nepen�žní pln�ní. Tento právní vztah je upraven smlouvou 

o pronájmu. Vlastnické právo po celou dobu pronájmu náleží pronajímateli. 
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Rozlišujeme finan�ní a operativní leasing. Jejich rozlišování je nutné zejména pro 

ú�ely da�ové a ú�etní. P�i operativním leasingu totiž dochází po skon�ení smlouvy o 

pronájmu k vrácení p�edm�tu leasingu zp�t k pronajímateli. 

Operativní leasing je sjednáván v�tšinou na kratší dobu, než je životnost dané v�ci. 

Jedná se tedy o krátkodobou až st�edn�dobou formu financování. Na rozdíl od finan�ního 

leasingu je u operativního leasingu sou�ástí pronájmu i servis pronajaté v�ci (pot�ebné 

opravy, pojišt�ní, atd.). Po ukon�ení smlouvy je p�edm�t leasingu obvykle vrácen 

leasingové spole�nosti, p�ípadný odkup lze za ur�itých podmínek sjednat dodate�n�. 

Smlouva o operativním leasingu je vypov�ditelná. Všechna rizika spojená s pronajímaným 

p�edm�tem nese pronajímatel. Tento typ leasingu se používá na pronájem po�íta��, 

automobil�, kopírek, apod. 

Finan�ní leasing lze charakterizovat jako pronájem, kdy po skon�ení smlouvy o 

pronájmu dochází k odkupu dané v�ci a v�c pronájmu p�echází do vlastnictví nájemce. 

Finan�ní leasing je výhodný hlavn� z hlediska toho, že umož�uje nájemci ihned používat 

danou v�c a p�itom nemusí za danou v�c zaplatit celou �ástku najednou. Ve v�tšin� p�ípad�

nejprve na po�átku leasingu nájemce zaplatí první vyšší leasingovou splátku a po té platí 

v pravidelných intervalech leasingové splátky. Po splacení všech leasingových splátek 

dochází k odkoupení p�edm�tu leasingu za p�edem sjednanou kupní cenu, která je v�tšinou 

symbolická. P�i použití této formy leasingu není pronajímatelem poskytován servis 

pronajímané v�ci, a tak náklady spojené s danou v�cí hradí nájemce. 

Typy finan�ního leasingu jsou: 

• p�ímý finan�ní leasing, 

• nep�ímý finan�ní leasing, 

• leverage leasing. 

U p�ímého finan�ního leasingu je požadovaný druh majetku ur�en nájemcem. 

Leasingová spole�nost potom vybraný druh majetku po�ídí od dodavatele a p�edá jej 

nájemci na základ� smlouvy o pronájmu. 

U nep�ímého finan�ního leasingu dochází k prodeji majetku podniku leasingové 

spole�nosti, která jej hned pronajme zp�t p�vodnímu majiteli. Podnik obdrží od leasingové 

spole�nosti �ástku odpovídající tržní cen� majetku. Podnik pravideln� hradí splátky 

pronajímateli, které postupn� uhradí tržní cenu majetku, náklady i zisk leasingové 

spole�nosti. P�i tomto druhu leasingu p�edm�t leasingu fyzicky neopustí své p�vodní místo 

v podniku. Pro podnik je tento typ leasingu výhodný díky tomu, že získá pen�žní prost�edky 
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z prodeje majetku, a ty m�že dále investovat nebo ponechat v majetku podniku pro zvýšení 

likvidity. Další výhodou je možnost i nadále využívat majetek, který je ve vlastnictví 

n�koho jiného. 

Nej�ast�jším typem finan�ního leasingu je tzv. leverage leasing. Jedná se o t�ístranný 

vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a v��itelem. Pronajímatel koupí majetek, který 

požaduje nájemce, do svého vlastnictví. Ten potom pronajme nájemci, který je povinen 

hradit leasingové splátky pronajímateli. Nákup p�edm�tu pronájmu leasingová spole�nost 

financuje z �ásti pomocí vlastního kapitálu a z �ásti pomocí kapitálu získaného od v��itel�. 

T�mito v��iteli jsou nej�ast�ji banky, pojiš�ovny nebo penzijní fondy.  Tento typ leasingu je 

používán u rozsáhlých investi�ních projekt�. 

Rozhodování o volb� leasingu se odvíjí od velikosti leasingové ceny a velikosti 

leasingových splátek. 

Do leasingové ceny se zahrnuje po�izovací cena majetku, úroky z poskytnutého 

úv�ru (pokud jde o refinancování leasingu úv�rem) a požadovaná marže leasingové 

spole�nosti. 

Z pohledu nájemce lze leasingovou cenu vyjád�it jako souhrn všech splátek a 

odkupní ceny, které je nájemce povinen zaplatit leasingové spole�nosti b�hem doby trvání 

leasingu. Vzájemný vztah mezi po�izovací cenou a leasingovou cenou lze vyjád�it pomocí 

leasingového koeficientu 

,
PC

LC
K =

      (2.5)

kde K je leasingový koeficient, LC je leasingová cena a PC je po�izovací cena. 

Výše leasingových splátek se odvíjí od toho, zda je podnik hradí m�sí�n�, �tvrtletn�

nebo ro�n�. �ím je interval pro leasingové splátky delší, tím jsou potom v�tší i leasingové 

splátky. Je to dáno tím, že leasingová spole�nost tak podstupuje v�tší riziko. �asto 

leasingová spole�nost požaduje splacení první navýšené splátky jako ur�itou záruku. 

Výpo�et leasingové splátky lze provést pomocí vzorce 

,
t

splátkazvýšenáprvníLC
LS

−
=

    (2.6)

kde LS je leasingová splátka, LC je leasingová cena a t je doba trvání leasingu. 

Celkovou sumu, kterou zaplatíme leasingové spole�nosti, m�žeme vypo�ítat pomocí 

vzorce 
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(2.7)

kde CL je celková cena leasingu, PZS je první zvýšená splátka, LS jsou leasingové 

splátky a KC je kupní cena. 

Financování majetku podniku má vliv na kapitálovou strukturu, p�estože formáln�

nedochází k zvýšení podílu cizího kapitálu v rozvaze podniku. Neúm�rné používání tohoto 

zdroje financování m�že ovlivnit stabilitu a finan�ní riziko podniku. 

Výhodou leasingu je možnost užívání majetku, i když není ve vlastnictví podniku. 

Dále je to velice flexibilní zdroj financování a leasingové splátky lze zahrnovat do 

zdanitelných náklad�, a tím snižovat základ dan�. Podnik využívá majetek, aniž by 

podstupoval riziko spojené s jeho po�ízením. 

Nevýhodou jsou v�tší finan�ní náklady. Po�ízení podnikového majetku tímto 

zp�sobem financování je obvykle dražší než jiné formy financování. Dalším negativním 

faktorem je to, že po skon�ení leasingu p�echází do vlastnictví podniku již skoro odepsaný 

majetek. 

2.2.4   Projektové financování 

Projektové financování se používá pro financování velmi rozsáhlých investic, které 

jsou kapitálov� náro�né. Tento typ financování se používá jak v pr�myslov� vysp�lých 

zemích, tak i rozvojových zemích. Nej�ast�ji je projektové financování použito p�i 

investicích do t�žby a zpracování nerost� nebo p�i financování projekt� v oblasti energetiky, 

pro uskute�n�ní projekt� v oblasti vodní a železni�ní dopravy, aj. V �eské republice se 

projektové financování využívá k zajišt�ní rozsáhlých developerských projekt�. 

Pro uskute�n�ní investice financované projektovým financováním je nutné mít 

podrobn� propracovanou projektovou a finan�ní dokumentaci, která musí být vyhodnocena 

z hlediska technických a finan�n�-ekonomickými parametr� nezávislými experty. 

Dalším charakteristickým rysem projektového financování je odd�lení financování 

projektu od hlavní �innosti podniku. Za tímto ú�elem podnik z�ídí právn� samostatnou 

ú�elovou jednotku, která je ozna�ovaná jako SPV (Special Purpose Vehicle). Do této 

jednotky se soust�e	ují všechny zdroje na plánovaný projekt. 

V p�ípad� neúsp�chu projektu financovaného tímto zp�sobem mají v��itelé, kte�í 

poskytnou úv�ry, jen omezenou možnost postihnout sponzory projektu. V p�ípad�

financování bez regresu je zajišt�ní v��itel� jen pomocí aktiv p�íslušného investi�ního 
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projektu. V��itelé se spoléhají na cash-flow plynoucí z projektu jako na zdroj splátek 

poskytnutých úv�r�. Další možností je financování s �áste�ným regresem. V této variant�

financování je možný postih p�i nedodržení požadovaných �asových i v�cných parametr�

projektu. 

Ú�astníky projektového financování jsou sponzo�i projektu, projektová firma, 

stavební firma, provozovatel a banky. Pat�í sem i budoucí dodavatelé, odb�ratelé, 

pojiš�ovací spole�nosti a nezávislí odborníci na marketing, právní vztahy nebo finan�ní 

hodnocení podniku. 

3 Metody hodnocení zdroj� financování 

Obsahem této kapitoly je vymezení metod hodnocení zdroj� financování. Jsou zde 

vyjmenovány a popsány jednotlivé metody hodnocení investic a jejich výpo�et. V kapitole 

bylo vycházeno z Dluhošová (2010), Fotr (1995). 

P�i výb�ru volby financování podnikových investic si podnik vybírá na základ�

r�zných kritérií hodnocení projektu. T�mito kritérii mohou být nap�íklad statická nebo 

dynamická kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Dynamická kritéria p�i výpo�tu zohled�ují faktor �asu. P�i výpo�tech vycházejí ze 

sou�asných hodnot, kterými jsou vlastn� diskontované budoucí p�íjmy a výdaje z projektu. 

Mezi dynamická kritéria pat�í �istá sou�asná hodnota, index ziskovosti, vnit�ní výnosové 

procento a diskontovaná doba úhrady. 

Statická kritéria na rozdíl od kritérií dynamických nezohled�ují faktor �asu. Pat�í 

sem rentabilita investovaného kapitálu a prostá doba úhrady. 

Podniky pro hodnocení efektivnosti investic využívají nej�ast�ji metodu �isté 

sou�asné hodnoty nebo metodu diskontovaných výdaj�. Dále je možné využít také metodu 

�isté výhody leasingu. 

Pokud podnik posuzuje výhodnost investice pomocí metody �isté sou�asné hodnoty, 

je nejvýhodn�jší projekt ten s nejvyšší sou�asnou hodnotou pen�žních tok�. Jestliže se 

podnik rozhoduje na základ� metody diskontovaných výdaj�, je nejvýhodn�jší projekt ten 

s co nejnižšími diskontovanými výdaji. 

3.1   Charakteristika kritérií hodnocení volby financování 

P�i hodnocení volby financování podnikové investice m�žeme vycházet z n�kolika 

kritérií. Mohou to být nap�íklad �istá sou�asná hodnota, index ziskovosti, vnit�ní výnosové 

procento nebo doba úhrady. Všechny tyto kritéria porovnávají vynaložené pen�žní 
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prost�edky na daný projekt. Pomocí nich se podnik rozhoduje, zda daný investi�ní projekt 

p�ijmout nebo nep�ijmout. 

3.1.1   �istá sou�asná hodnota 

„�istá sou�asná hodnota (Net Present Value, NPV) p�edstavuje rozdíl sou�asné 

hodnoty všech budoucích pen�žních p�íjm� z projektu (po zahájení výroby) a sou�asné 

hodnoty výdaj� vynaložených na investi�ní projekt (do zahájení výroby).“, viz Dluhošová 

(2010, str. 140). Princip této metody je založen na sou�asné hodnot�. Pojem �istá sou�asná 

hodnota vyjad�uje p�ebytek, tedy rozdíl mezi provozními p�íjmy a vloženými kapitálovými 

výdaji. Výpo�et �isté sou�asné hodnoty lze vyjád�it takto 

,)1(
1

JKVRFCFNPV t
T

t
t −+⋅= −

=

�
    (3.1)

kde T je doba životnosti projektu, R je náklad kapitálu, FCFt jsou volné pen�žní toky 

v jednotlivých letech provozu investice a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

Podle výsledku tohoto kritéria se rozhoduje o p�ijetí nebo zamítnutí projektu. Pokud 

je výsledkem NPV > 0, podnik tento projekt m�že p�ijmout. V p�ípad�, že je výsledné NPV


 0 je pro podnik projekt nevýhodný a jeho realizace se neuskute�ní. 

Pokud investi�ní projekt vykazuje kladnou �istou sou�asnou hodnotu, zvyšuje se tím 

také hodnota daného podniku. Je to dáno o�ekávanou výnosností projektu, která je vyšší než 

náklady na kapitál. Investice, jejíž hodnota NPV je záporná, snižuje hodnotu podniku. Dá se 

tedy �íci, že �ím je vyšší hodnota NPV, tím více p�ispívá projekt ke zvýšení hodnoty 

podniku. 

Výhoda tohoto kritéria spo�ívá v jeho aditivit�. To znamená vlastnost, která 

umož�uje s�ítat NPV r�zných investic. Toto s�ítání se provádí podle vzorce 

,�=
i

ic NPVNPV
     (3.2)

kde NPVc je celková �istá sou�asná hodnota a NPVi jsou �isté sou�asné hodnoty 

jednotlivých investic. 

Mezi další výhody pat�í respektování faktoru �asu a skute�nost, že toto kritérium 

vychází z finan�ních tok� a náklady kapitálu se mohou v �ase m�nit. Nevýhodou tohoto 

kritéria m�že být ur�ité um�lé nadhodnocení investi�ního projektu zp�sobené stanovením 

jeho delší doby životnosti, než která odpovídá skute�nosti. 

Kritérium NPV je možné zobecnit pomocí vztahu 
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kde FCFEUt jsou volné pen�žní toky v jednotlivých letech provozu nezadlužené investice, 

RU je náklad kapitálu nezadluženého projektu, T je celková doba životnosti projektu, t jsou 

jednotlivé roky trvání investice a FCFEU0 jsou volné pen�žní toky p�ed uvedením 

nezadlužené investice do provozu. 

Zobecn�ní lze tedy vyjád�it jako sou�et sou�asné hodnoty veškerých finan�ních 

tok�. P�itom se m�že jednat jak o provozní p�íjmy, tak i o investi�ní p�íjmy. P�íjmy se tedy 

zna�í kladným znaménkem a výdaje záporným znaménkem. 

Pokud se jedná o nezadlužený projekt, lze volné pen�žní toky vyjád�it pomocí 

vztahu 

,INV�PKODPEATFCFEU −∆−+=    (3.4) 

kde EAT je �istý zisk, ODP jsou odpisy, ��PK je �istý pracovní kapitál a INV je hodnota 

investice. 

Protože p�ed uvedením investice do provozu nedochází k vytvá�ení zisku ani odpis�, 

lze finan�ní toky vyjád�it pomocí vztahu 

�PK,0 ∆−−=−= INVJKVFCFEU     (3.5) 

kde JKV znamenají jednorázové kapitálové výdaje, INV je hodnota investice a ��PK je 

zm�na �istého pracovního kapitálu. 

Pokud se jedná o nezadlužený projekt, tak jsou volné pen�žní toky shodné s toky pro 

vlastníky (FCFEU = FCFFU) a náklady u nezadluženého projektu jsou totožné s náklady na 

vlastní kapitál a na náklady na celkový kapitál (RU = REU = WACCU). 

Hodnoty NPV je možné dosáhnout n�kolika zp�soby, které jsou rozdílné v pojetí 

nákladu kapitálu a volných finan�ních tok�. Jsou dány t�i základní koncepce:  

• NPV na bázi vlastního kapitálu (NPV-Equity), 

• NPV na bázi celkového kapitálu (NPV-WACC), 

• NPV na bázi da�ového štítu (ANPV-Adjusted NPV). 

Pro stanovení NPV se vychází z volných pen�žních tok�, které plynou vlastník�m 

(FCFE) nebo volných pen�žních tok� celkového kapitálu (FCFF) nebo volných pen�žních 

tok� nezadlužené firmy (FCFEU). 

Pen�žní toky celkového kapitálu (FCFF) lze ur�it pomocí vztahu 
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),1( túINV�PKODPEATFCFF −+−∆−+=   (3.6) 

kde EAT je �istý zisk, ODP je hodnota odpis�, ��PK je zm�na �istého pracovního kapitálu, 

INV je hodnota investice, ú jsou úroky a t je sazba dan� z p�íjm�. 

Pen�žní toky, které plynou vlastník�m lze ur�it pomocí vztahu 

,SINV�PKODPEATFCFE +−∆−+=    (3.7) 

kde S znamená rozdíl mezi �erpáním úv�r� a splátkami úv�r� v daném roce. 

Pen�žní toky u nezadlužené firmy je možné ur�it dv�ma zp�soby. První zp�sob je 

možný podle vzorce 

,INV�PKODPEATFCFEU −∆−+=    (3.8) 

druhý zp�sob je možný dle vzorce 

( ) ,1 INV�PKODPtEBITFCFEU −∆−+−⋅=    (3.9) 

kde EBIT znamená zisk p�ed úroky a zdan�ním. 

NPV na bázi vlastního kapitálu je vypo�ten na bázi diskontovaných volných 

pen�žních tok�. K diskontování je použito celkových náklad� na vlastní kapitál. Výpo�et se 

provede podle vzorce 

( ) .1 0
1

FCFERFCFENPV t
E

T

t
t ++⋅=

−

=

�    (3.10) 

Hodnota NPV na bázi celkového kapitálu se u nezadluženého projektu stanoví 

pomocí volných pen�žních tok�. Ty se potom diskontují pomocí celkových náklad� na 

kapitál. Výpo�et se provede podle vzorce 

( ) .0
1

1 FCFFWACCFCFFNPV t
T

t
t ++⋅=

−

=

�    (3.11) 

Hodnota NPV na bázi da�ového štítu se stanoví pomocí �isté sou�asné hodnoty 

nezadluženého projektu a da�ového štítu. K efektu da�ového štítu dochází v d�sledku 

použití cizího kapitálu p�i financování investice. Výpo�et se provede podle vzorce 

( ) ( )� �
= =

−−
++++=

T

t

T

t

t
DtU

t
UUt RTSFCFERFCFENPV

1 1
0 ,11  (3.12) 

kde TSt znamená da�ový štít. 

Kritérium �isté sou�asné hodnoty lze uplatnit v p�ípad�, kdy se podnik rozhoduje, 

jestliže bude investi�ní projekt financovat vlastními nebo cizími zdroji. Podle tohoto kritéria 
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by se m�l podnik rozhodnout pro tu variantu, která dosahuje nejvyšší hodnoty. Všechny 

ostatní varianty s nižšími sou�asnými hodnotami jsou pro podnik mén� výhodné. Stejný 

postup hodnocení se uplat�uje i u dalších kritérií hodnocení financování. 

3.1.2   Index ziskovosti 

Index ziskovosti �adíme mezi dynamická kritéria. Vyjad�uje pom�r mezi p�ijatými 

budoucími diskontovanými pen�žními toky plynoucí z investice k jednorázov�

vynaloženým kapitálovým výdaj�m. Výpo�et tohoto kritéria lze formulovat takto 

,
)1(

1

JKV

RFCF
IZ

T

t

t
t�

=

−+⋅

=
       (3.13)

kde JKV znamenají jednorázové kapitálové výdaje, IZ index ziskovosti, FCFt jsou volné 

pen�žní toky v jednotlivých letech provozu investice a R je náklad kapitálu. 

Pro p�ijetí investi�ního projektu je t�eba, aby hodnota tohoto kritéria byla ZI > 1. 

Naopak pokud hodnota tohoto kritéria dosahuje hodnot ZI ≤  1, podnik tento investi�ní 

projekt zamítne. �ím je hodnota indexu vyšší, tím je investi�ní projekt pro podnik 

efektivn�jší. Vstupní údaje pro výpo�et indexu ziskovosti a �isté sou�asné hodnoty jsou 

stejné, a tak jsou výhody a nevýhody t�chto dvou kritérií obdobné. Nemožnost s�ítání 

projekt� je jedinou výjimkou.  

Index ziskovosti se používá p�i rozhodování o p�ijetí investice, kde se volí z n�kolika 

variant jednotlivých projekt�. Výsledné rozhodnutí o p�ijetí �i zamítnutí investi�ního 

projektu bude mít p�itom stejný výsledek jako u kritéria NPV. Index ziskovosti ukazuje 

efekt na jednotku kapitálových vstup�, tzn., že �ím vyšší je výsledná hodnota daného 

kritéria, tím více jsou kapitálové vstupy využity. Toto kritérium je možné využít i 

v p�ípadech, kdy se rozhoduje z v�tšího po�tu projekt� p�i omezených finan�ních zdrojích.  

3.1.3   Vnit�ní výnosové procento 

Mezi dynamická kritéria hodnocení investic pat�í také vnit�ní výnosové procento 

(Internal Rate of Return, IRR). Toto kritérium vyjad�uje takovou ro�ní pr�m�rnou sazbu, p�i 

které se sou�asná hodnota provozních pen�žních tok� rovná kapitálovým výdaj�m. Výpo�et 

kritéria lze zapsat takto 

,)1(
1
�

=

− =+
T

t

t
t JKVIRRFCF

         (3.14)
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kde FCFt znamenají volné pen�žní toky v jednotlivých letech provozu investice, IRR je 

vnit�ní výnosové procento, t jsou jednotlivá léta provozu investice, T je celková doba 

investice a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje.  

Z rovnice je z�ejmé, že hledaná hodnota IRR není vypo�tena p�ímo, protože se jedná 

o implicitní hodnotu. Ze sestavení rovnice vyplývá, že pokud se bude m�nit znaménko 

finan�ních tok� v jednotlivých letech, m�že mít tato rovnice více reálných �ešení. Jestliže 

jsou p�i propo�tu použita pouze reálná data, z rovnice vyplyne vždy jedno nejvíce 

opodstatn�né �ešení. K výsledku je také možné dojít pomocí itera�ního p�ibližovacího 

algoritmu. V programu Excel lze využít k získání výsledku funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI 

(Hodnoty; Odhad). Do parametru hodnoty se zadají finan�ní toky z investice a druhý 

parametr Odhad slouží jako výchozí hodnota hledaného IRR pro itera�ní výpo�et. Ve 

v�tšin� p�ípad� není pot�eba tuto hodnotu zadávat. 

P�i rozhodování mezi dv�ma a více investi�ními projekty podle tohoto kritéria by 

m�l podnik p�ijmout takový projekt, který má výslednou hodnotu nejvyšší. �ím vyšší je 

výsledná hodnota, tím je daná investice výhodn�jší.  

Výhoda tohoto kritéria spo�ívá v tom, že respektuje faktor �asu a také že vychází 

z finan�ních tok�. Mezi nevýhody se dá po�ítat nemožnost s�ítání jednotlivých investi�ních 

projekt�, snadno m�že dojít k nadhodnocení projekt� formou prodlužování doby životnosti, 

p�i výpo�tu m�že dojít k více �ešením a v �ase není možné m�nit náklady kapitálu. Mezi 

další nevýhody lze za�adit i to, že se implicitn� p�edpokládá investování pen�žních p�íjm� a 

jejich zhodnocení ve výši propo�tené sazby IRR, zatímco taková investi�ní p�íležitost 

nemusí na reálném trhu existovat. 

Vnit�ní výnosové procento není p�íliš vhodné p�i rozhodování o p�ijetí reálné 

investice. Je však výhodné ho uplatnit v p�ípad� rozhodování mezi reálnou a finan�ní 

investicí, jelikož tímto kritériem je možné posuzovat výnosnost veškerých investic.  

3.1.4   Doba úhrady 

Dobu úhrady je možné brát jako statické i dynamické kritérium hodnocení investic 

podle toho, zda zohled�uje faktor �asu. P�itom dobu úhrady lze formulovat jako �asový 

interval, za který dochází k úhrad� veškerých kapitálových výdaj� za daný projekt 

provozními p�íjmy od za�átku provozu projektu. Statickou dobu úhrady lze provést podle 

vzorce 
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       (3.15)

kde T je doba úhrady, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje, FCFt  jsou volné pen�žní 

toky v jednotlivých letech provozu investice. 

Doba úhrady respektující faktor �asu je dynamické kritérium. Jeho propo�et je dán 

následovn�
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      (3.16)

kde FCFt jsou volné pen�žní toky v jednotlivých letech provozu investice, R je náklad 

kapitálu a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

K p�ijetí projektu dojde, když je výsledná doba úhrady kratší než limitn� stanovená 

doba u podobných typ� projekt�. 

Výhodou tohoto kritéria je jeho snadná interpretace a porovnatelnost. U dynamické 

verze tohoto kritéria je výhodou respektování faktoru �asu a možnost zm�ny nákladu 

kapitálu. 

Nevýhoda kritéria spo�ívá v tom, že po�ítá jen s finan�ními toky pouze do doby 

úhrady a další finan�ní toky z investice nejsou brány v úvahu. Mezi další nevýhody pat�í i 

nemožnost s�ítat projekty. 

3.2   Náklady kapitálu 

Na uskute�n�ní každé podnikové investice musí podnik vynaložit ur�ité množství 

prost�edk�. Tyto vynaložené prost�edky nazýváme náklady na kapitál. Tyto náklady mohou 

být náklady na celkový kapitál, náklady na vlastní kapitál a náklady na cizí kapitál. O 

náklady na cizí kapitál se jedná v p�ípad�, pokud je investice financována z vlastních i 

z cizích zdroj�. Náklady na kapitál vlastní jsou financovány investice pouze z vlastních 

zdroj� podniku a p�i použití pouze cizích zdroj� k financování podnikové investice 

hovo�íme o nákladech na kapitál cizí. 

3.2.1   Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál vznikají kombinací r�zných druh� kapitálu. Jejich 

výpo�et lze provést pomocí následujícího vzorce 

,
)1(

ED

ERDtR
WACC ED

+

⋅+⋅−
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    (3.17)
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kde WACC jsou náklady na celkový kapitál, RD jsou náklady na cizí kapitál, t je sazba dan�, 

D je cizí kapitál, RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál. 

P�estože vztah pro výpo�et náklad� na celkový kapitál nevypadá složit�, v praxi 

m�že být obtížné ho naplnit konkrétními daty. Náklady kapitálu se skládají ze dvou složek. 

Z náklad� na cizí kapitál a náklad� na kapitál vlastní. Podíly jednotlivých složek je t�eba 

vy�íslit na základ� tržních hodnot. Pokud by se data p�evzala z ú�etních hodnot, mohlo by 

dojít k porušení zásady vnit�ní konzistence tržního odhadu.  

3.2.2   Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou v zásad� vyšší než náklady na kapitál cizí. Tento jev 

je zp�soben dv�ma faktory. Z pohledu vlastníka, který do podniku vkládá své prost�edky na 

neomezenou dobu, je velmi nejistý jeho výnos v budoucnu a navíc návratnost této investice 

se odvíjí od celkové hospodá�ské situace podniku. Každý podnik se musí potýkat s celou 

�adou rizik, která jsou s podnikáním spojena. Riziko, které podstupuje vlastník p�i vkládání 

prost�edk� do podnikání je vyšší než riziko v��itele. V��iteli náleží úrokový výnos, který je 

vyplácen pravideln�. P�i tom se nep�ihlíží k tomu, jestli dlužník generuje zisk. Takto 

získané prost�edky mají p�esn� vymezenou dobu splatnosti a dlužník je povinen tyto 

pen�žní prost�edky v�as uhradit. Druhým faktorem, který p�sobí na vyšší cenu náklad� na 

vlastní kapitál, je efekt da�ového štítu. P�i použití cizích prost�edk� na financování investice 

vznikají v podniku nákladové úroky, které jsou da�ov� uznatelnými náklady. Tím, že snižují 

hodnotu hospodá�ského výsledku a z n�j vypo�tenou výslednou da� vzniká efekt da�ového 

štítu. 

Náklady na vlastní kapitál se ur�ují se na bázi tržních p�ístup�, anebo je možné je 

zjistit pomocí metod a model�, které vycházejí z ú�etních dat. Použití metody je závislé 

p�edevším na dostupnosti dat. Mezi základní metody používané pro odhad vlastního 

kapitálu �adíme: 

• model CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

• model APM (Arbitrage Pricing Model), 

• dividendový r�stový model, 

• modely stavebnicové. 

Model CAPM (model oce�ování kapitálových aktiv) používá pro stanovení náklad�

na vlastní kapitál tržní p�ístup. Tento model je ve sv�tové praxi (hlavn� v anglosaských 

zemích) nej�ast�ji využívaným zp�sobem pro zjišt�ní diskontní sazby pro tržní ocen�ní. 
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„Jedná se o rovnovážný model oce�ování kapitálových aktiv, p�i�emž rovnováha je dána 

tím, že mezní sklon o�ekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Je založen 

na funk�ním lineárním vztahu mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia jakožto 

rizikového faktoru, který vyjad�uje riziko celého trhu.“ viz Dluhošová (2010, str. 121). 

Jedná se tedy o jednofaktorový model, kde se koeficient � zjiš�uje pomocí odhadu. Pro 

správné stanovení jsou použity metody regresní analýzy. Výpo�et modelu CAPM-SML beta 

verze se provede podle vzorce 

[ ]FMEFE RRERRE −+= )()( β ,    (3.18) 

kde E(RE) je o�ekávaný výnos z vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, �E je koeficient 

citlivosti dodate�ného výnosu vlastního kapitálu na dodate�ný výnos tržního portfolia, 

E(RM) je o�ekávaný výnos tržního portfolia. 

Významným faktorem, který ovliv�uje beta koeficient, je zadluženost firmy. 

Stanovení hodnoty beta je možné za pomocí vzorce 
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        (3.19)

kde �L je hodnota zadlužené firmy, �U je hodnota nezadlužené firmy, t je da�ová sazba a 

D/E je zadluženost vlastního kapitálu. 

Dalším zp�sobem, jak tržn� stanovit náklady na vlastní kapitál je model APM 

(arbitrážní model oce�ování). Tento model je �azen mezi vícefaktorové modely, protože p�i 

jeho propo�tu jsou brány v úvahu r�zné rizikové faktory. Rizikové faktory mohou být 

makroekonomické (inflace, HDP) nebo mikroekonomické (velikost firmy, zadluženost, 

likvidita). „Rovnovážnou podmínkou je mín�na nemožnost arbitráže, tedy, že žádný 

z investor� nem�že dosáhnout arbitrážního zisku.“ viz Dluhošová (2010, str. 111). Stejn�

jako u modelu CAPM lze i modelu APM parametr � odhadnout pomocí výpo�t� založených 

na metodách regresní analýzy. Model APM lze vypo�ítat takto 

[ ],)()( � −+=
j

FJEjFE RRERRE β
      (3.20)

kde je E(RE) o�ekávaný (st�ední hodnota) výnos vlastního kapitálu (st�ední hodnota), RF je 

bezriziková sazba, �Ej je koeficient citlivosti dodate�ného výnosu vlastního kapitálu na 

dodate�ný výnos j-tého faktoru a E(RJ) je o�ekávaný výnos j-tého faktoru. 

Dividendový model slouží pro oce�ování akcií. Tento model se používá v p�ípadech, 

kdy je tržní cena akcie stanovena sou�asnou hodnotou budoucích dividend z této akcie 
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v jednotlivých letech. Jestliže lze p�edpokládat, že držba akcií je nekone�n� dlouhá a 

hodnoty dividendy DIV jsou konstantní, m�žeme tržní cenu akcie vypo�ítat pomocí 

perpetuity. Z toho je možné odvodit vztah pro ur�ení náklad� na vlastní kapitál, které 

odpovídají o�ekávané (požadované) výnosnosti akcií. Výpo�et vypadá následovn�

,
akciecenatržní

DIV
R E =

       (3.21)

kde DIV je hodnota dividendy, a RE jsou náklady na vlastní kapitál. 

Jestliže m�žeme p�edpokládat, že velikost dividendy v dalších letech poroste, dojde 

ke zm�n� vztahu pro výpo�et náklad� kapitálu na tzv. Gordon�v dividendový model 

s konstantním r�stem. Vzorec vypadá následovn�

,g
akciecenatržní

DIV
RE +=

       (3.22)

kde RE jsou náklady na vlastní kapitál, DIV je hodnota dividendy a g je tempo r�stu. 

Pomocí stavebnicových model� se stanovují náklady kapitálu v ekonomickém 

prost�edí s nedokonalým kapitálovým trhem. Lze ho použít i v tržní ekonomice, která 

funguje krátkou dobu nebo v ekonomice, kde není možné použít model CAPM a model 

APM. D�vodem jsou potíže p�i stanovení koeficientu � t�ch spole�ností, u jejichž akcií 

nedochází k obchodování na kapitálovém trhu. Z tohoto d�vodu jsou sestavovány r�zné 

p�ístupy, které mají za úkol lépe reflektovat dané podmínky. T�mto podmínkám odpovídají 

práv� stavebnicové modely. U t�chto model� lze alternativní náklad vlastního kapitálu 

vypo�ítat jako sou�et výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Tyto rizikové 

prémie se nezískávají z kapitálového trhu, ale z ú�etních dat daného podniku. 

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy lze stanovit takto: 

,LAstabilityfinan�insképodnikatelFU RRRRWACC +++=
          (3.23)

kde WACCU jsou náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy, RF je bezriziková úroková 

míra, RLA je riziková p�irážka za velikost podniku, Rpodnikatelské je riziková p�irážka za 

obchodní podnikatelské riziko a Rfinan�ní stability je riziková p�irážka za riziko plynoucí 

z finan�ní stability. 

Náklady vlastního kapitálu stavíme podle vztahu 
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kde RE jsou náklady vlastního kapitálu, WACCU jsou náklady celkového kapitálu 

nezadlužené firmy, UZ jsou úplné zdroje ( OBLBUVKUZ ++= ), VK je vlastní kapitál, BU

jsou bankovní úv�ry, OBL jsou vydané obligace, UM je úroková míra, A jsou aktiva, CZ je 

�istý zisk a Z je hrubý zisk. 

Hodnota WACCU  nemá pevnou výši. Rizikové p�irážky, které ovliv�ují jeho výši, se 

v �ase neustále m�ní. 

Bezriziková p�irážka Rf je stanovena jako výnos z 10letých státních dluhopis�. 

Riziková p�irážka, která charakterizuje velikost podniku, se vypo�ítá pomocí ukazatele 

úplných zdroj�. Porovnáváme zde úplné zdroje se stanovenými hodnotami. Jestliže jsou UZ 

> 3 mld. K�, tak je hodnota RLA = 0,00 %. Tato hranice je stanovena podle zkušeností firem, 

které poskytují rizikový kapitál. Pokud je UZ < 100 mil. K�, potom hodnota RLA odpovídá 

hodnot� 5,00 %. V p�ípad�, že je UZ > 100 mil. K� a sou�asn� je UZ < 3 mld. K�, 

vypo�teme tuto rizikovou p�irážku pomocí vztahu 
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       (3.25)

Riziková p�irážka, která charakterizuje produk�ní sílu Rpodnikatelské, se stanoví pomocí 

ukazatele EBIT/A a ukazatele X1. Ukazatel X1 je dán vzorcem 

,1 UM
A

UZ
X ⋅=

         (3.26)

kde UZ jsou úplné zdroje, A jsou aktiva a UM je úroková míra. Jestliže je EBIT/A v�tší než 

výsledná hodnota ukazatele X1, je Rpodnikatelské = min Rpodnikatelskéodv�tví. Pokud je hodnota 

EBIT/A menší než 0, potom je Rpodnikatelské = 10,00 %. Jestliže je EBIT/A � 0 a zárove� bude 

menší nebo roven ukazateli X1, vypo�ítá se Rpodnikatelské podle vztahu 
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    (3.27)

Riziková p�irážka finan�ní stability vychází z ukazatele celkové likvidity. Tento ukazatel se 

vypo�ítá následovn�



34 

,
....

3
uverybankdlvypomociauverybankzávazkykr

OA
L

−+
=

     
(3.28) 

kde OA jsou ob�žná aktiva. Jsou stanoveny mezní hodnoty likvidity XL1 = 1 a XL2 = 2,5. 

Pokud je výsledná hodnota L3 
 XL1, potom je Rfinan�ní stability = 10 %. Jestliže je výsledná 

hodnota L3 � XL2, potom je Rfinan�ní stability = 0 %. Pokud je výsledná hodnota L3 v�tší než 

hodnota XL1 a zárove� je L3 menší než XL2, vypo�ítá se Rfinan�ní stability následovn�
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3.2.3   Náklady na cizí kapitál 

„Náklady cizího kapitálu lze vyjád�it jako úroky nebo kupónové platby, které je 

t�eba platit v��itel�m. Základní úroková míra je dána situací na finan�ním trhu.“ viz 

Dluhošová (2010, str 120). Výše úrokové míry je odlišná z hlediska �asu, o�ekávané 

efektivnosti a bonity dlužníka. 

Záleží na dob�, na který je úv�r poskytnut. Nejdražší jsou dlouhodobé úv�ry. 

St�edn�dobé a krátkodobé úv�ry jsou levn�jší, protože neváží finan�ní prost�edky v��itel�

tak dlouhou dobu. P�sobí zde také �ada dalších faktor�, které zp�sobují r�st rizika pro 

dlužníka. 

Z hlediska efektivnosti existují v�tší záruky splacení úv�ru tím, �ím je vytvo�ený 

efekt z investice v�tší. Vyšší bonita dlužníka zaru�uje nižší úrokovou sazbu. 

Pro hodnocení bonity dlužníka platí stejný princip. Pro dlužníka s vyšší bonitou je 

stanovena nižší úroková sazba. 

Pokud má podnik více úv�r�, je možné náklady na cizí kapitál vypo�ítat jako vážený 

aritmetický pr�m�r z efektivních úrokových sazeb. Pro tento výpo�et je nutný p�ístup k 

interním podnikovým financím. V p�ípad� nedostupnosti t�chto informací lze tento výpo�et 

provést pomocí pom�ru nákladových úrok� a pr�m�rného stavu bankovních úv�r�. 

Pokud získáme cizí kapitál prost�ednictvím upisování obligací, lze náklady takto 

získaného dluhu ur�it pomocí vzorce 
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kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba splatnosti, NV je nominální 

hodnota. 
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Náklady dluhu se v rozvinutých kapitálových trzích vyvozují z tržních cen obligací. 

V p�ípad� nerozvinutého trhu s obligacemi se náklady dluhu ur�ují z úrokových sazeb 

cizího kapitálu podle splatnosti a rizika. 

3.3   Metoda diskontovaných výdaj�

Metodu diskontovaných výdaj� �adíme mezi nákladová kritéria hodnocení 

efektivnosti investic. Její podstata spo�ívá v porovnání souhrnu diskontovaných provozních 

náklad� za celou dobu životnosti zkoumaných projekt�. Varianta s nejnižšími 

diskontovanými výdaji je nejvýhodn�jší. Výpo�et lze provést pomocí vzorce 
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kde DN jsou diskontované náklady investice, IN jsou investi�ní náklady, RN jsou 

diskontované ro�ní provozní náklady, t jsou jednotlivá léta životnosti investice a T je 

celková doba životnosti investice. 

Po skon�ení p�edpokládané životnosti investi�ního projektu je možné jej prodat za 

likvida�ní hodnotu. Jestliže lze p�edpokládat prodej na konci životnosti investice, musí se 

celkové diskontované náklady projektu o tuto �ást snížit. 

P�i financování vlastními zdroji dochází k da�ové úspo�e z odpis�. O tuto �ástku 

snížíme celkové výdaje. Pokud podnik použije pro získání investice bankovní úv�r, snižuje 

své celkové výdaje vydané na investici o da�ovou úsporu, která mu plyne z placených úrok�

a z odpis�. Jestliže je projekt financován formou finan�ního leasingu, m�že si spole�nost 

uplatnit da�ovou úsporu z leasingových splátek a z �asov� rozlišené první mimo�ádné 

splátky.  
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4 Hodnocení financování reálné investice podniku 

Tato kapitola je v�nována analýze zdroj� financování reálné investice. Cílem je 

posouzení jednotlivých variant financování za pomocí metody diskontovaných výdaj�. Dále 

jsou zde zhodnoceny dopady na podnik a provedena analýza citlivosti.  

V první �ásti je p�edstavena spole�nost Makovec, a. s., jsou zde uvedeny základní 

informace o spole�nosti a p�edm�t její �innosti. Dále je zde charakterizována reálná 

investice, její hodnota a zp�sob odepisování. Další �ást kapitoly se zabývá vstupními 

výpo�ty, jako je stanovení odpis� a diskontní sazby. Jsou zde uvedeny propo�ty 

jednotlivých variant financování. Jako první je vypo�ítána varianta, kdy spole�nost 

financuje svou investici pouze z vlastních zdroj�. Je zde propo�tena hodnota 

diskontovaných výdaj� p�i uplat�ování rovnom�rných i zrychlených odpis�. Druhou 

variantou financování je bankovní úv�r. Jsou zde vypo�ítány dv� možnosti splácení 

bankovního úv�ru, které jsou spole�nosti nabídnuty Komer�ní bankou. T�etí možností je 

financování leasingem. Spole�nost uvažuje o finan�ním leasingu s 20 % první zvýšenou 

splátkou nebo o finan�ním leasingu s 25 % první zvýšenou splátkou. V záv�ru kapitoly je 

vyhodnocena nejefektivn�jší varianta financování investice, je zde uvedeno po�adí 

výhodnosti jednotlivých variant a je zde provedena analýza citlivosti. 

4.1   Charakteristika reálné investice 

Spole�nost Makovec, a. s. vznikla v roce 1991. P�edm�tem podnikání je výroba 

masa a uzenin, tepeln� opracovaných a neopracovaných výrobk�. Sídlo spole�nosti se 

nachází v Prost�jov�, kde byla v minulosti i výroba. V roce 1997 se výroba uzenin 

p�esunula do nedalekých Smržic a v roce 2006 vzniklo specializované distribu�ní centrum 

v Držovicích. Spole�nost má širokou sí� firemních prodejen a je distributorem pro 

odb�ratele z �ech, Moravy i Slovenska. 

Spole�nost Makovec, a. s. se rozhodla k 1. 1. 2011 zakoupit novou bali�ku Variovac 

Primus. Stávající za�ízení je z kapacitních d�vod� nedosta�ující a zastaralé. Po�izovací cena 

bali�ky je 3 458 280 K� s DPH. Jelikož je spole�nost Makovec, a. s. plátcem DPH, bude se 

p�i hodnocení financování reálné investice po�ítat s cenou bez DPH, tj. 2 881 900 K�. 

Bali�ka Variovac Primus bude za�azena do 2. odpisové skupiny a doba odepisování je 

stanovena na 5 let. Dle odpisové politiky spole�nosti budou uplatn�ny zrychlené odpisy. 

Spole�nost má možnost financovat tuto investici vlastními zdroji, bankovním 

úv�rem spláceným anuitními splátkami, bankovním úv�rem spláceným rovnom�rnými 
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splátkami, leasingem s 20 % první mimo�ádnou splátkou nebo leasingem s 25 % první 

mimo�ádnou splátkou. 

4.2   Vstupní výpo�ty 

Pro stanovení jednotlivých pen�žních tok� z investice je nejprve pot�eba provést 

vstupní výpo�ty. Jedná se zejména o stanovení odpis� v jednotlivých letech provozu 

investice a velikost diskontní sazby. Tato diskontní sazba je náklad vlastního kapitálu RE. 

4.2.1 Stanovení odpis�

Pro výpo�et sou�asné hodnoty výdaj� pomocí metody diskontovaných výdaj� je 

pot�eba stanovit hodnoty odpis� v jednotlivých letech. Z t�chto vypo�tených hodnot pak lze 

zjistit da�ovou úsporu.  

Rozlišujeme odpisy ú�etní a da�ové. O ú�etních odpisech se ú�tuje uvnit�

spole�nosti, da�ové odpisy jsou stanovovány pro ú�ely da�ové. P�i po�ítání základu dan� se 

potom p�ihlíží k jejich rozdílu. Pokud jsou da�ové odpisy v�tší než ú�etní, rozdíl tvo�í 

p�i�itatelnou položku a zvyšuje tedy základ dan�. Pokud je da�ový odpis menší než ú�etní, 

tvo�í rozdíl mezi nimi od�itatelnou položku a rozdíl tak tedy snižuje základ dan�. P�i 

následujících výpo�tech budeme po�ítat pouze s odpisy da�ovými. 

Po�izovací cena bali�ky Variovac Primus je 2 881 900 K� bez DPH, je za�azena do 

2. odpisové skupiny a doba odepisování �iní 5 let. Spole�nost uplat�uje zrychlený zp�sob 

odepisování. Koeficienty pro zrychlené odepisování jsou dány Zákonem �. 586/1992 Sb., o 

daních z p�íjm�. Pro 2. odpisovou skupinu je ur�en koeficient 5 pro první rok odepisování a 

koeficient 6 pro další roky odepisování. 

Hodnotu odpisu pro první rok odepisování vypo�teme pomocí vzorce (2.2), odpisy 

v dalších letech dle vzorce (2.3). Výpo�et odpisu pro první rok vypadá následovn�

,380576
5

9008812
K�RO ==

v dalších letech odepisování 

.208922
16

52030522
K�RO =

−

⋅
=

Odpisy v jednotlivých letech najdeme v Tabulce 4.1.
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Tabulka 4.1 Zrychlené odpisy v jednotlivých letech životnosti investice 

Rok Koeficient Odpis Oprávky ZC

1 5 576 380 576 380 2 305 520

2 6 922 208 1 498 588 1 383 312

3 6 691 656 2 190 244 691 656

4 6 461 104 2 651 348 230 552

5 6 230 552 2 881 900 0

   Zdroj: vlastní zpracování 

Spole�nost pro výpo�et odpis� m�že zvolit i jiný zp�sob odepisování. Další 

možností je odepisovat bali�ku rovnom�rnými odpisy. Pokud by se spole�nost rozhodla 

uplatnit odepisování rovnom�rným zp�sobem, vypadal by výpo�et odpisu podle vzorce 

(2.1) následovn�

.009317
100

119008812
K�RO =

⋅
=

Rovnom�rné odpisy v jednotlivých letech životnosti investice najdeme v Tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 Rovnom�rné odpisy v jednotlivých letech životnosti investice 

Rok Sazba Odpis Oprávky ZC

1 11 317009 317009 2564891

2 22,25 641223 958232 1923668

3 22,25 641223 1599455 1282446

4 22,25 641223 2240677 641223

5 22,25 641223 2881900 0

   Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní sazbu stanovíme pomocí stavebnicového modelu, který je využíván 

Ministerstvem pr�myslu a obchodu. Diskontní sazba je dána nákladem vlastního kapitálu 

RE. Abychom získali hodnotu RE, je t�eba nejprve vypo�ítat náklady celkového kapitálu 

nezadlužené firmy WACCU. Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU

vypo�ítáme se�tením bezrizikové úrokové míry a rizikových p�irážek podle vzorce (3.23). 

Bezriziková úroková míra je dána pr�m�rnou sazbou desetiletých státních dluhopis�. 

V našem p�ípad� jsme bezrizikovou úrokovou míru získali pomocí geometrického pr�m�ru 

m�sí�ních bezrizikových úrokových sazeb za minulý rok. Na základ� údaj� �erpaných ze 

stránek �eské národní banky �iní tato úroková míra 3,70%.  
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Riziková p�irážka, která charakterizuje velikost podniku RLA, je vypo�ítána pomocí 

ukazatele úplných zdroj�. P�i výpo�tu úplných zdroj� vycházíme z údaj� �erpaných 

z rozvahy spole�nosti Makovec, a. s., která je uvedena v P�íloze �. 1. Úplné zdroje 

spole�nosti Makovec vypo�ítáme následovn�

.0001142280000533100000581127 K�UZ =++=

Jelikož je celková hodnota úplných zdroj� menší než 3 mld. K� a zárove� je tato hodnota 

v�tší než 0,1 mld. K�, vypo�ítáme rizikovou p�irážku RLA pomocí vzorce (3.25) 

%.57,4
2,168

)0001142283( 2

=
−

=
mld

RLA

Rizikovou p�irážku, která charakterizuje produk�ní sílu Rpodnikatelské, získáme 

porovnáním EBIT/A a ukazatele X1. Výpo�et ukazatele EBIT/A je proveden následovn�

%.12,1
000929374

0001894
/ ==AEBIT

Ukazatel X1 je vypo�ten podle vzorce (3.26) 

%,16,1019048471,0
000929374

000114228
1 =⋅=X

hodnotu úrokové míry jsme získali z P�ílohy �. 1 a �. 2. Jelikož je hodnota EBIT/A v�tší než 

0 a sou�asn� je hodnota EBIT/A menší než hodnota ukazatele X1, vypo�ítá se Rpodnikatelské

pomocí vzorce (3.27) 
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Riziková p�irážka Rfinan�ní stability vychází z ukazatele celkové likvidity. Vypo�ítá se 

podle vzorce (3.28) následovn�

.73,0
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Jelikož je hodnota L3 menší než hodnota XL1, je Rfinan�ní stability = 10,00 %. 

Po zjišt�ní rizikových p�irážek a bezrizikové úrokové míry m�žeme vypo�ítat 

hodnotu náklad� na celkový kapitál podle vzorce (3.23) 

%.28,181001,057,47,3 =+++=UWACC

Nyní m�žeme vypo�ítat náklady vlastního kapitálu podle vzorce (3.24)
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Jelikož je varianta financování bali�ky pomocí bankovního úv�ru s rovnom�rným 

splácením, bankovního úv�ru s anuitním splácením a pomocí leasingu založena na 

m�sí�ních splátkách, je pot�eba ro�ní hodnotu RE p�epo�ítat na m�sí�ní hodnotu. P�epo�et 

provedeme podle vzorce 

.1112 −+= EEm RR      (4.1) 

Dosazením do vzorce (4.1) bude výpo�et vypadat následovn�

%.8817,011111,0112 =−+=EmR

Pro získání sou�asné hodnoty pen�žních tok� z investice je pot�eba vy�íslit hodnotu 

diskontního faktoru. Vzorec pro výpo�et diskontního faktoru je 
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(4.2) 

kde D je diskontní faktor, a RE jsou náklady vlastního kapitálu. 

Vypo�tenou diskontní sazbou budeme diskontovat výdaje ve všech variantách 

financování.  

4.3   Hodnocení jednotlivých variant financování 

Spole�nost má na výb�r z n�kolika možných variant financování své reálné 

investice. Mezi tyto možnosti pat�í financování pomocí vlastních zdroj�, pomocí 

bankovního úv�ru s anuitním splácením, bankovní úv�r s rovnom�rným splácením a 

financování leasingem s 20% první mimo�ádnou splátkou a leasing s 25% první 

mimo�ádnou splátkou. Všechny varianty jsou diskontovány diskontní sazbou propo�tenou 

v kapitole 4.2.2. 

4.3.1 Financování vlastními zdroji 

V první variant� financování investice je použito vlastních zdroj�. Vychází se z 

metody diskontovaných výdaj�. Aby mohla spole�nost financovat tuto investici z vlastních 

zdroj�, musí disponovat dostate�ným množstvím volných finan�ních prost�edk� v hotovosti 

nebo na bankovním ú�tu. P�i použití tohoto zp�sobu financování dochází ke vzniku da�ové 

úspory z odpis�. Obecn� se da�ová úspora stanoví podle vzorce 
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,tNáDÚ ⋅=       (4.3) 

kde DÚ je da�ová úspora, Ná je nákladová položka a t je sazba dan�. 

Spole�nost bali�ku za�adila do 2. odpisové skupiny a rozhodla se ji odepisovat 

zrychleným zp�sobem. Výše odpis� v jednotlivých letech životnosti investice, da�ová 

úspora a sou�asná hodnota jsou uvedeny v Tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1 Diskontované výdaje p�i použití vlastních zdroj� a zrychlených odpis�

Rok
Po�izovací 

cena
Odpisy DÚ z odpis� Celkové výdaje

Diskontní 
faktor

Diskontované 
výdaje

0 2 881 900 2 881 900 1,000000 2 881 900

1 576 380 109 512 -109 512 0,900020 -98 563

2 922 208 175 220 -175 220 0,810037 -141 934

3 691 656 131 415 -131 415 0,729049 -95 808

4 461 104 87 610 -87 610 0,656159 -57 486

�� �� 230 552 ������� -43 805 0,590557 -25 869

Celkem 2 881 900 2 881 900 547 561 2 334 339 x 2 462 240

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.1 lze vy�íst sou�asnou hodnotu výdaj�, která �iní 2 462 240 K�. Pokud 

by se spole�nost rozhodla bali�ku odepisovat rovnom�rným zp�sobem, odpisy za jednotlivé 

roky by nabývaly jiných hodnot a sou�asná hodnota výdaj� by byla jiná. Tento p�ípad 

zachycuje Tabulka 4.2. 

Tabulka 4.2 Diskontované výdaje p�i použití vlastních zdroj� a rovnom�rných 

odpis�

Rok
Po�izovací 

cena
Odpisy DÚ z odpis� Celkové výdaje

Diskontní 
faktor

Diskontované 
výdaje

0 2 881 900 2 881 900 1,000000 2 881 900

1 317 009 60 232 -60 232 0,900020 -54 210

2 641 223 121 832 -121 832 0,810037 -98 689

3 641 223 121 832 -121 832 0,729049 -88 822

4 641 223 121 832 -121 832 0,656159 -79 941

�� �� 641 223 �������� -121 832 0,590557 -71 949

Celkem 2 881 900 2 881 900 547 561 2 334 339 x 2 488 289

 Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.2 lze vy�íst sou�asnou hodnotu výdaj�, která za použití rovnom�rných 

odpis� �iní 2 488 289 K�. Z Tabulky 4.1 a Tabulky 4.2 je z�ejmé, že je pro spole�nost 

výhodn�jší uplat�ovat odpisy metodou zrychleného odepisování, protože sou�asná hodnota 
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výdaj� je p�i této metod� nižší. Rozdíl mezi t�mito metodami �iní 26 049 K�. Ob� metody 

jsou porovnány s ostatními variantami financování v Tabulce 4.7. 

4.3.2 Financování bankovním úv�rem 

Druhou možností financování bali�ky je dlouhodobý bankovní úv�r, který m�že 

spole�nost postupn� splácet rovnom�rnými nebo anuitními splátkami. Pokud se rozhodne 

spole�nost financovat svou investici bankovním úv�rem, vzniká jí da�ová úspora nejen 

z odpis�, ale i z placených úrok�. Tyto da�ové úspory jsou vypo�ítány pomocí vzorce (4.3).  

Spole�nost uvažuje o poskytnutí úv�ru od Komer�ní banky v hodnot� 2 881 900 K�. 

Doba splácení je stanovena na 60 m�síc� a úroková sazba �iní 6 % p.a. Protože úv�r bude 

splácen v m�sí�ních splátkách, musíme ro�ní úrokovou sazbu p�epo�ítat na m�sí�ní 

úrokovou sazbu. P�epo�et provedeme podle vzorce (4.1) 

%.49,0106,0112 =−+=pmi

V této variant� financování bude spole�nost p�edpokládat odepisování bali�ky 

zrychleným zp�sobem. 

Bankovní úv�r splácený anuitními splátkami 

Pokud spole�nost zvolí bankovní úv�r, který bude splácen anuitními splátkami, bude 

po celou dobu trvání úv�ru splácet stejnou �ástku, tzv. anuitu. Anuita se skládá z úroku a 

úmoru. B�hem splácení se pom�r mezi �ástkami úmoru a úroku m�ní. Zatímco hodnota 

úmoru v �ase roste, hodnota úroku klesá. Anuitu vypo�ítáme podle vzorce 
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kde i je úroková sazba, t je po�et splátek a u je hodnota úv�ru. Výpo�et anuity bude vypadat 

následovn�
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Nyní jsou nám známy všechny hodnoty pot�ebné k vypo�tení splátkového kalendá�e, který 

je uveden v P�íloze �. 3. 
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V Tabulce 4.3 jsou uvedeny ro�ní výdaje, da�ové úspory z úrok� i z odpis�, celkové 

výdaje a celkové diskontované výdaje p�i po�ízení bali�ky bankovním úv�rem se splácením 

anuitními splátkami. 

Tabulka 4.3 Diskontované výdaje p�i financování bankovním úv�rem s anuitními 

splátkami 

Rok
Ro�ní 
výdaje

DÚ z úrok�
DÚ z 

odpis�
Celkové 
výdaje

Diskontované výdaje

1 666 030 29 410 109 512 527 107 504 347

2 666 030 23 582 175 220 467 228 405 418

3 666 030 17 404 131 415 517 211 401 324

4 666 030 10 856 87 610 567 564 394 240

5 666 030 3 914 43 805 618 310 384 793

Celkem 3 330 148 85 167 547 561 2 697 420 2 090 122

 Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.4 je patrné, že sou�asná hodnota výdaj� p�i financování bali�ky 

bankovním úv�rem, který je splácen anuitními splátkami, je 2 090 122 K�. 

Bankovní úv�r splácený rovnom�rnými splátkami 

Spole�nost se m�že rozhodnout splácet dlouhodobý bankovní úv�r formou 

rovnom�rných splátek. V tomto p�ípad� se velikost jednotlivých splátek v �ase m�ní. 

Splátka se skládá z úroku a úmoru. Velikost úmoru se vypo�ítá jako podíl ceny bali�ky a 

po�tu splátek. Dlouhodobý bankovní úv�r je nabízen na 5 let s m�sí�ním splácením, proto 

budeme po�ítat se 60 splátkami. Úmor bude tedy ve výši 48 032 K�. M�sí�ní úrok je ve výši 

0,49 %. Na základ� t�chto údaj� je možné vypo�ítat splátkový kalendá�, který je P�ílohou �. 

5. 

V Tabulce 4.4 jsou uvedeny ro�ní výdaje, da�ové úspory z úrok� a odpis�, celkové 

výdaje i celkové diskontované výdaje p�i po�ízení bali�ky dlouhodobým bankovním 

úv�rem, který je splácen rovnom�rnými splátkami. 



44 

Tabulka 4.4 Diskontované výdaje p�i financování bankovním úv�rem 

s rovnom�rnými splátkami 

Rok
Ro�ní 
výdaje

DÚ z 
úrok�

DÚ z 
odpis�

Celkové 
výdaje

Diskontované výdaje

1 729 283 29 052 109 512 590 719 564 720

2 695 616 22 655 175 220 497 742 431 582

3 661 950 16 258 131 415 514 277 399 262

4 628 283 9 862 87 610 530 812 369 090

5 594 616 3 465 43 805 547 346 340 960

Celkem 3 309 748 81 291 547 561 2 680 896 2 105 613

 Zdroj: vlastní zpracování 

Celková sou�asná hodnota výdaj� je tedy 2 105 613 K�. Jak je patrné z Tabulky 4.3 a 

z Tabulky 4.4, je sou�asná hodnota výdaj� u bankovního úv�ru s rovnom�rným splácením o 

15 491 K� v�tší, než u bankovního úv�ru s anuitním splácením. Pro spole�nost je tedy 

výhodn�jší financovat svou investici pomocí bankovního úv�ru s anuitním splácením. Ob�

hodnoty jsou porovnány s ostatními formami financování v Tabulce 4.7.

4.3.3 Financování leasingem 

Spole�nost má možnost po�ídit bali�ku pomocí leasingu. Jedná se o finan�ní leasing, 

který poskytuje spole�nost EUROLEASING. Leasingová smlouva je sjednaná na dobu 5 let 

a splátky budou placeny m�sí�n�. Spole�nost EUROLEASING nabízí leasingovou smlouvu 

s r�znou výší první mimo�ádné splátky. Protože spole�nost Makovec, a. s. nechce 

vynakládat na po�átku investice velké množství pen�žních prost�edk�, budeme uvažovat 

pouze varianty s hodnotou první mimo�ádné splátky ve výši 20 % a 25 %. Pokud se 

spole�nost rozhodne pro variantu financování leasingem s 20 % první mimo�ádnou 

splátkou, zaplatí p�i sjednání smlouvy �ástku 576 380 K� a m�sí�n� bude hradit splátku ve 

výši 50 142 K�. Jestliže spole�nost zvolí variantu financování s 25 % první mimo�ádnou 

splátkou, zaplatí p�i sjednání smlouvy 720 475 K� a m�sí�n� bude hradit splátku ve výši 

47 139 K�. 

P�i financování bali�ky finan�ním leasingem plyne spole�nosti Makovec, a. s. 

da�ová úspora z leasingových splátek a da�ová úspora z �asov� rozlišené první mimo�ádné 

splátky. Tuto splátku je možné �asov� rozlišit podle vzorce 

,
t

splátka
�rs =

     
(4.5) 
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kde �rs znamená �asov� rozlišená splátka, t je doba trvání leasingu a splátka je první 

mimo�ádná splátka. 

Leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou 

Pokud se spole�nost Makovec, a. s. rozhodne pro leasing s 20 % první mimo�ádnou 

splátkou, zaplatí na po�átku leasingové smlouvy 576 380 K�. Aby bylo možné tuto splátku 

za�adit do výdaj� a uplatnit si tak da�ovou úsporu, musíme ji �asov� rozlišit. Výpo�et je 

proveden podle vzorce (4.5) 

.6069
60

380576
K��rs ==

M�sí�ní leasingová splátka �iní 50 142 K�, diskontní faktor je stejn� jako u p�edchozích 

variant financování propo�ítán podle vzorce (3.14) a následn� p�eveden na m�sí�ní podle 

vzorce (4.1). Po skon�ení leasingové smlouvy je odkupní cena bali�ky stanovena na 1 000 

K�. 

V Tabulce 4.5 jsou uvedeny ro�ní výdaje, da�ové úspory z leasingových splátek a 

z �asov� rozlišené první mimo�ádné splátky, kupní cena bali�ky na konci leasingu a 

diskontované výdaje p�i po�ízení bali�ky formou leasingu s 20 % první mimo�ádnou 

splátkou. 

Tabulka 4.5 Diskontované výdaje p�i financování leasingem s 20 % první 

mimo�ádnou splátkou 

Rok 
Mimo�ádná 

splátka 
Ro�ní 
výdaje 

DÚ z 
leas. 

splátek 

DÚ z 
mim. 

splátky 

Kupní 
cena 

Celkové 
výdaje 

Diskontované 
výdaje 

0 576 380         576 380 576 380 

1   601 704 114 324 21 902   465 478 445 988 

2   601 704 114 324 21 902   465 478 401 398 

3   601 704 114 324 21 902   465 478 361 266 

4   601 704 114 324 21 902   465 478 325 147 

5   601 704 114 324 21 902 1 000 466 478 293 230 

Celkem 576 380 3 008 520 571 619 109 512   2 905 769 2 403 409 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková hodnota výdaj� je 2 403 409 K�. Hodnoty jednotlivých položek v pr�b�hu 

trvání leasingové smlouvy jsou uvedeny v P�íloze �. 7.  
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Leasing s 25 % první mimo�ádnou splátkou 

Jestliže se spole�nost Makovec, a. s. rozhodne pro finan�ní leasing s 25 % první 

mimo�ádnou splátkou, zaplatí na po�átku leasingové smlouvy 720 475 K�. Výpo�et 

�asového rozlišení této první mimo�ádné splátky je proveden podle vzorce (4.5) 

.00812
60

475720
K��sr ==

M�sí�ní leasingová splátka �iní 47 139 K�, diskontní faktor je stejn� jako u p�edchozích 

variant financování propo�ítán podle vzorce (3.14) a následn� p�eveden na m�sí�ní podle 

vzorce (4.1). Po skon�ení leasingové smlouvy je odkupní cena bali�ky stanovena na 1 000 

K�. 

V Tabulce 4.6 jsou uvedeny ro�ní výdaje, da�ové úspory z leasingových splátek a 

z �asov� rozlišené první mimo�ádné splátky, kupní cena bali�ky na konci leasingu a 

diskontované výdaje p�i po�ízení bali�ky formou leasingu s 25 % první mimo�ádnou 

splátkou. 

Tabulka 4.6 Diskontované výdaje p�i financování leasingem s 25 % první 

mimo�ádnou splátkou 

Rok 
Mimo�ádná 

splátka 
Ro�ní 
výdaje 

DÚ z 
leas. 

splátek 

DÚ z 
mim. 

splátky 

Kupní 
cena 

Celkové 
výdaje 

Diskontované 
výdaje 

0 720 475         720 475 720 475 

1   565 668 107 477 27 378   430 813 413 169 

2   565 668 107 477 27 378   430 813 371 860 

3   565 668 107 477 27 378   430 813 334 682 

4   565 668 107 477 27 378   430 813 301 220 

5   565 668 107 477 27 378 1 000 431 813 271 695 

Celkem 720 475 2 828 340 537 385 136 890   2 876 540 2 413 101 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková hodnota výdaj� �iní 2 413 101 K�. Z Tabulky 4.5 a z Tabulky 4.6 je patrné, 

že financování bali�ky pomocí leasingu s 20 % první mimo�ádnou splátkou je výhodn�jší 

než p�i financování leasingem s 25 % první mimo�ádnou splátkou. Pokud by se spole�nost 

rozhodla pro financování leasingem s 25 % první mimo�ádnou splátkou, hodnota výdaj� by 

byla o 9 692 K� vyšší. Ob� varianty financování jsou porovnány s ostatními zp�soby 

financování v Tabulce 4.7.  
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4.4   Výb�r nejvhodn�jšího zp�sobu financování 

Spole�nost Makovec, a. s. má na výb�r z n�kolika možností financování svého 

investi�ního projektu. Bali�ku lze financovat pomocí vlastních zdroj�, bankovním úv�rem 

s anuitními splátkami, bankovním úv�rem s rovnom�rným splácením, finan�ním leasingem 

s 20 % první mimo�ádnou splátkou a finan�ním leasingem s 25 % první mimo�ádnou 

splátkou. Všechny tyto možnosti financování jsou v této bakalá�ské práci propo�ítány 

pomocí metody diskontovaných výdaj�. V této �ásti jsou všechny možnosti financování 

porovnány a je vybrána nejefektivn�jší varianta. 

První možností je financování bali�ky pomocí vlastních zdroj�. Obecn� se dá 

p�edpokládat, že tato varianta financování je pro podnik nejmén� výhodná. Je to dáno tím, 

že si spole�nost m�že uplatnit pouze da�ovou úsporu z odpis�. Spole�nost za bali�ku 

vynaloží jednorázový výdaj, ze kterého neplyne žádná da�ová úspora b�hem provozu 

investice. Spole�nost m�že ovlivnit velikost da�ové úspory z odpis� svou odpisovou 

politikou. Podle výpo�t� z kapitoly 4.3 je z�ejmé, že výhodn�jší je uplat�ovat politiku 

zrychlených odpis�. Zatímco sou�asná hodnota diskontovaných výdaj� je p�i uplat�ování 

rovnom�rných odpis� 2 488 289 K�, p�i uplat�ování zrychlených odpis� je to 2 462 240 K�. 

Zvolením zrychlených odpis� spole�nost ušet�í 26 049 K�. 

Druhou možností financování investice je pomocí bankovního úv�ru. P�i tomto 

zp�sobu financování plyne spole�nosti da�ová úspora z odpis� a také da�ová úspora 

z úrok�. Spole�nost má na výb�r ze dvou možností splácení úv�ru. První možností je úv�r 

splácet anuitními splátkami. P�i tomto zp�sobu splácení hradí spole�nost po celou dobu 

stejnou �ástku. Pom�r mezi úrokem a úmorem obsažené v anuitní splátce se p�itom 

v pr�b�hu �asu m�ní. V našem p�ípad� �iní m�sí�ní anuitní splátka 55 502 K�. Pokud by si 

spole�nost vybrala bankovní úv�r s rovnom�rným splácením, velikost splátky by se v �ase 

m�nila. Splátka úmoru by byla konstantní ve výši 48 032 K�, hodnota splácených úrok� je 

závislá od výše nesplacené �ástky úv�ru a hodnoty úroku. Podle výpo�t� z kapitoly 4.4 je 

z�ejmé, že výhodn�jší variantou pro financování bali�ky je bankovní úv�r s anuitním 

splácením. Sou�asná hodnota výdaj� p�i financování investice formou bankovního úv�ru 

s rovnom�rným splácením je 2 105 613 K�, zatímco p�i použití bankovního úv�ru 

s anuitními splátkami je sou�asná hodnota výdaj� ve výši 2 090 122 K�. Financování 

bankovním úv�rem s anuitními splátkami je tedy o 15 491 K� výhodn�jší. 

T�etí možností financování investice spole�nosti Makovec, a. s. je využití finan�ního 

leasingu. P�i tomto zp�sobu financování je možné uplatnit da�ovou úsporu z leasingových 
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splátek a da�ovou úsporu z �asov� rozlišené první mimo�ádné splátky. Da�ovou úsporu 

z odpis� není možné uplatnit, protože bali�ka není v obchodním majetku spole�nosti. Pokud 

by se spole�nost rozhodla pro finan�ní leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou, hradila 

by m�sí�n� splátku ve výši 50 142 K�. Sou�asná hodnota výdaj� by �inila 2 403 409 K�. 

Jestliže by se rozhodla pro finan�ní leasing s 25 % první mimo�ádnou splátkou, hradila by 

m�sí�n� splátku ve výši 47 139 K�. Sou�asná hodnota výdaj� by v tomto p�ípad� �inila 

2 413 101 K�. Z toho je z�ejmé, že je pro spole�nost Makovec, a. s. výhodn�jší financovat 

bali�ku pomocí leasingu s 20 % první mimo�ádnou splátkou. 

V Tabulce 4.7 jsou uvedeny diskontované výdaje p�i financování investice vlastními 

zdroji za p�edpokladu, že spole�nost použije rovnom�rné odpisy. Je zde uvedena i hodnota 

diskontovaných výdaj� p�i použití zrychleného zp�sobu odepisování, diskontované výdaje 

p�i financování bankovním úv�rem s anuitním splácením, bankovním úv�rem 

s rovnom�rným splácením, leasingem s 20 % první mimo�ádnou splátkou a leasingem s 25 

% první mimo�ádnou splátkou. 

Diskontované výdaje jednotlivých variant financování investice jsou uvedeny 

v Tabulce 4.7. 

Tabulka 4.7 Diskontované výdaje jednotlivých variant financování investice 

Varianta financování Celkové diskontované výdaje

Vlastními zdroji

 - rovnom�rné odepisování 2 488 289 

 - zrychlené odepisování 2 462 240 

Bankovním úv�rem

 - anuitní splácení 2 090 122 

 - rovnom�rné splácení 2 105 613 

Leasing

20 % první mimo�ádná spl. 2 403 409 

25 % první mimo�ádná spl. 2 413 101 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Na základ� údaj� uvedené v Tabulce 4.7 je možné posoudit výhodnost jednotlivých 

variant financování investice. Nejvýhodn�jší zp�sob financování je ten s nejnižší hodnotou 

celkových diskontovaných výdaj�. V p�ípad� spole�nosti Makovec, a. s. je nejvýhodn�jší 

variantou financování bankovní úv�r s anuitním splácením. Po�adí jednotlivých variant 

znázor�uje také Tabulka 4.8. 
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Tabulka 4.8 Po�adí jednotlivých variant financování investice 

Po�adí Varianta financování Celkové diskontované 
výdaje

1. bankovní úv�r s anuitními splátkami 2 090 122 

2. bankovní úv�r s rovnom�rným splácením 2 105 613 

3. leasing s 20 % první mimo�ádnou spl. 2 403 409 

4. leasing s 25 % první mimo�ádnou spl. 2 413 101 

5. vlastní zdroje se zrychleným odepisováním 2 462 240 

6. vlastní zdroje s rovnom�rným odepisováním 2 488 289 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je z Tabulky 4.8 patrné, v po�adí druhou nejvýhodn�jší variantou je bankovní 

úv�r s rovnom�rným splácením, t�etí finan�ní leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou, 

�tvrtou finan�ní leasing s 25 % první mimo�ádnou splátkou, pátou financování vlastními 

zdroji se zrychlenými odpisy. Nejmén� výhodnou variantou financování investice je 

financování pomocí vlastních zdroj� s uplat�ováním rovnom�rných odpis�. 

Pokud se rozhodne podnik financovat svou investici pomocí bankovního úv�ru, 

dojde ke zm�n� ukazatele rentability vlastního kapitálu. Tento ukazatel se vypo�te pomocí 

vzorce 

,
kapitálvlastní

EAT
ROE =

    
(4.6) 

kde EAT znamená �istý zisk.  

V našem p�ípad� je rentabilita vlastního kapitálu vypo�tena následovn�

%.44,1
000581127
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu lze dále rozložit 
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(4.7) 

kde EAT znamená �istý zisk, VK je vlastní kapitál, EAT/EBT je da�ová redukce, EBT/EBIT

je úroková redukce, EBIT/T je provozní rentabilita, T/A je obrat celkových aktiv, A/VK je 

finan�ní páka.  

Financování pomocí bankovního úv�ru ovlivní úrokovou redukci a finan�ní páku. 

Úroková redukce má negativní vliv na ukazatele ROE, zatímco finan�ní páka má kladný 

vliv na ukazatele ROE. Jestliže lze p�edpokládat, že úroková redukce poroste vlivem 

placených úrok� z poskytnutého bankovního úv�ru, bude mít toto zvyšování negativní vliv 
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na rentabilitu vlastního kapitálu. Hodnota finan�ní páky se zvýší vlivem zvýšením aktiv, 

zatímco hodnota vlastního kapitálu z�stane stejná. Finan�ní páka se tedy navýší vlivem 

po�ízené investice.  

Jestliže se bude ukazatel ROE v �ase zvyšovat �i snižovat záleží na tom, jak velké 

zm�ny nastanou ve sledovaných ukazatelích. Pokud budeme p�edpokládat jinak nem�nné 

ostatní ukazatele p�sobící na rentabilitu vlastního kapitálu, bude velikost zm�ny závislá na 

zm�n� finan�ní páky a úrokové redukce. Pokud bude zm�na hodnoty finan�ní páky v�tší 

než zm�na hodnoty úrokové redukce, bude to mít kladný vliv na ukazatele ROE. Jestliže 

dojde k menší zm�n� finan�ní páky než ke zm�n� úrokové redukce, bude to mít na 

ukazatele ROE negativní vliv.  

P�i rozhodování o zp�sobu financování musí brát spole�nost v úvahu i jiné faktory, 

než jen finan�ní výhodnost. P�i financování pomocí bankovního úv�ru dojde ke zvýšení 

zadluženosti spole�nosti, zvýší se úrokové zatížení a bude to mít také negativní vliv na 

celkovou zadluženost podniku. P�i financování investice pomocí leasingu se nestává 

p�edm�t leasingu ihned majetkem spole�nosti, ale po celou dobu splácení je investice 

majetkem leasingové spole�nosti. Teprve až po splacení všech splátek má možnost si ji 

obvykle za symbolickou cenu odkoupit. Z tohoto hlediska je tedy výhodn�jší pro spole�nost 

po�ídit svou investici pomocí vlastních zdroj�, jestliže má k dispozici dostate�né prost�edky. 

Po�ízení investice pomocí vlastních zdroj� m�že mít negativní dopad na likviditu 

spole�nosti. Pokud dojde sou�asn� ve stejném období k mimo�ádným výdaj�m, které 

spole�nost nemohla p�edpokládat, m�že se spole�nost ocitnout v platební neschopnosti. 

4.5   Analýza citlivosti 

Pro financování bali�ky bylo propo�ítáno n�kolik zp�sob� financování. Jako 

nejvýhodn�jší forma financování byla vyhodnocena varianta bankovního úv�ru s anuitními 

splátkami. Provedením analýzy citlivosti zjistíme, jak reaguje sou�asná hodnota výdaj� na 

zm�nu úrokové sazby.  

V Tabulce 4.9 je vypo�ítáno 5 variant, kde se m�ní hodnota úrokové sazby. Základní 

sazba je v hodnot� úrokové míry, která je spole�nosti nabídnuta Komer�ní bankou. Pro tuto 

analýzu citlivosti je použita odchylka 1 a 2 procentní body. 
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Tabulka 4.9 Vliv zm�ny úrokové sazby na sou�asnou hodnotu výdaj� p�i 

financování bankovním úv�rem s anuitním splácením 

Zm�na úrokové 
sazby v p. b.

Ro�ní úroková 
sazba

Sou�asná 
hodnota výdaj�

2 8,0% 2 185 464
1 7,0% 2 137 666
0 6,0% 2 090 122
-1 5,0% 2 042 843
-2 4,0% 1 995 842

   Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.9 je možné vy�íst zm�ny sou�asné hodnoty výdaj� p�i zm�n� úrokové 

sazby o ± 1 a ± 2 procentní body. Jestliže se ro�ní úroková sazba zvýší na 7 %, zvýší se 

sou�asná hodnota výdaj� o 47 544 K�. P�i zvýšení ro�ní úrokové sazby na 8 % dojde ke 

zvýšení sou�asné hodnoty výdaj� (vzhledem k základní ro�ní úrokové sazb� ve výši 6 %) o 

95 342 K�. Po�adí výhodnosti financování investice p�i této zm�n� úrokové sazby se 

nem�ní. Ke zm�n� po�adí by došlo až v p�ípad�, když by se úroková sazba zvýšila nejmén�

o 7 procentních bod�. Nejvýhodn�jším zp�sobem financování by potom byl finan�ní leasing 

s 20 % první mimo�ádnou splátkou. 

Obdobná situace nastane i v p�ípad�, pokud provedeme analýzu citlivosti u 

bankovního úv�ru s rovnom�rným splácením. Sou�asná hodnota výdaj� u bankovního úv�ru 

s rovnom�rným splácením p�i úrokové mí�e 6 % byla vyšší než u bankovního úv�ru 

s anuitním splácením. I p�i zm�n� úrokové sazby bude sou�asná hodnota výdaj� u 

bankovního úv�ru s rovnom�rným splácením vyšší než u bankovního úv�ru s anuitním 

splácením. Zm�ny sou�asné hodnoty výdaj� p�i zm�n� úrokové sazby o 1 a 2 procentní 

body jsou uvedeny v Tabulce 4.10. 

Tabulka 4.10 Vliv zm�ny úrokové sazby na sou�asnou hodnotu výdaj� p�i 

financování bankovním úv�rem s rovnom�rným splácením 

Zm�na úrokové 
sazby v p. b.

Ro�ní úroková 
sazba

Sou�asná 
hodnota výdaj�

2 8,0% 2 200 464
1 7,0% 2 153 241
0 6,0% 2 105 613
-1 5,0% 2 057 571
-2 4,0% 2 009 107

    Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokud by se úroková sazba zvýšila na 7 %, sou�asná hodnota výdaj� by vzrostla o 

47 628 K�. P�i zm�n� úrokové sazby na 8 % dojde ke zvýšení sou�asné hodnoty výdaj�

(vzhledem k základní ro�ní úrokové sazb� 6 %) o 94 851 K�. Po�adí výhodnosti se v tomto 

p�ípad� nem�ní. Ke zm�n� po�adí by došlo až v p�ípad�, když by se ro�ní úroková sazba 

zvýšila na 13 %. Nejvýhodn�jší variantou by byl bankovní úv�r s anuitními splátkami, dále 

potom leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou, leasing s 25 % první mimo�ádnou 

splátkou, bankovní úv�r s rovnom�rnými splátkami, financování pomocí vlastních zdroj� se 

zrychlenými odpisy a nejmén� výhodnou variantou je financování pomocí vlastních zdroj�

s rovnom�rnými odpisy.  

V Tabulce 4.11 je srovnání zm�n sou�asných hodnot výdaj� p�i zm�n� ro�ní 

úrokové sazby u bankovního úv�ru s anuitním splácením a bankovního úv�ru 

s rovnom�rným splácením. 

Tabulka 4.11 Srovnání zm�n sou�asných hodnot výdaj� u bankovního úv�ru 

s anuitním a rovnom�rným splácením  

Zm�na úrokové 
sazby v p. b.

Ro�ní úroková 
sazba

Sou�asná hodnota výdaj�

Rovnom�rné 
splácení

Anuitní 
splácení

2 8,0% 2 200 464 2 185 464

1 7,0% 2 153 241 2 137 666

0 6,0% 2 105 613 2 090 122

-1 5,0% 2 057 571 2 042 843

-2 4,0% 2 009 107 1 995 842

  Zdroj: vlastní zpracování 

 Z Tabulky 4.11 je z�ejmé, že bankovní úv�r s anuitním splácením je výhodn�jší p�i 

všech zobrazovaných zm�nách. Ke zm�n� po�adí výhodnosti dojde až v p�ípad�, kdy se 

ro�ní úroková sazba zvýší na 14 %. Tuto situaci zachycuje Tabulka 4.12. 

Tabulka 4.12 Sou�asné hodnoty výdaj� p�i zm�nách ro�ní úrokové sazby u 

bankovního úv�ru s anuitním a rovnom�rným splácením 

Ro�ní úroková 
sazba

Sou�asná hodnota výdaj�

Rovnom�rné 
splácení

Anuitní 
splácení

6% 2 105 613 2 090 122
13% 2 430 725 2 427 825
14% 2 475 654 2 476 891
16% 2 564 438 2 575 529

   Zdroj: vlastní zpracování 



53 

Z Tabulky 4.12 je z�ejmá zm�na v po�adí výhodnosti p�i financování investice 

pomocí bankovního úv�ru. P�i ro�ní úrokové sazb� do 13 % je výhodn�jší bankovní úv�r 

s anuitním splácením. P�i ro�ní úrokové sazb� ve výši 14 % a výše je výhodn�jší bankovní 

úv�r s rovnom�rným splácením.  

Analýzu citlivosti lze provést i pro zm�ny jiných veli�in. Takovou veli�inou m�že 

být nap�íklad náklad vlastního kapitálu RE. Jednotlivé zm�ny sou�asných hodnot jsou 

zachyceny v Tabulce 4.13. 

Tabulka 4.13 Srovnání zm�n sou�asných hodnot výdaj� u jednotlivých variant 

financování p�i zm�n� RE 

Varianta financování RE

10 5 0 -5 -10 

VZ rovnom�rné odpisy 2 577 123 2 537 048 2 488 289 2 428 265 2 353 410 

VZ zrychlené odpisy 2 540 494 2 504 688 2 462 240 2 411 389 2 349 765 

BÚ anuitní platba 1 727 694 1 892 554 2 090 122 2 329 554 2 623 316 

BÚ rovnom�rné spl. 1 759 101 1 917 086 2 105 613 2 333 102 2 610 983 

Leasing s 20 % splátkou 2 099 601 2 238 292 2 403 409 2 602 103 2 844 032 

Leasing s 25 % splátkou 2 132 681 2 260 716 2 413 101 2 596 415 2 819 537 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.13 je z�ejmá zm�na po�adí výhodnosti financování investice. P�i 

zvyšování náklad� vlastního kapitálu o 5 a 10 procentních bod� ke zm�n� po�adí nedochází. 

Po�adí výhodnosti se za�íná m�nit až v okamžiku, kdy se náklady kapitálu sníží o 5 

procentních bod�. Nejvýhodn�jším zp�sobem financování je nadále bankovní úv�r 

s anuitním splácením a bankovní úv�r s rovnom�rným splácením. Ke zm�n� po�adí 

výhodnosti dojde na t�etím míst� výhodnosti a to tak, že t�etí nejvýhodn�jší variantou se 

stane varianta financování vlastními zdroji se zrychlenými odpisy, dále pak vlastními zdroji 

s rovnom�rnými odpisy a v po�adí nejmén� výhodné varianty se stane leasing s 25 % první 

mimo�ádnou splátkou a také leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou. Pokud dojde ke 

snížení o 10 procentních bod�, nejvýhodn�jší variantou financování se stane financování 

vlastními zdroji se zrychlenými odpisy, vlastními zdroji s rovnom�rnými odpisy, bankovní 

úv�r s rovnom�rným splácením, bankovní úv�r s anuitním splácením a v po�adí nejmén�

výhodné varianty jsou ob� varianty leasingu. 
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5 Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce bylo posoudit jednotlivé varianty financování za pomocí 

metody �isté sou�asné hodnoty. Dále zhodnocení dopad� na podnik, provedení analýzy 

citlivosti a doporu�ení nejvýhodn�jší varianty pro financování investice.  

Pro ú�ely zjišt�ní nejvýhodn�jšího zp�sobu financování investice byla použita 

bali�ka Variovac Primus v hodnot� 2 881 900 K� bez DPH, kterou se rozhodla po�ídit 

spole�nost Makovec, a. s. 

Práce je rozd�lena na dv� �ásti, a to na teoretickou a praktickou �ást. Teoretická �ást 

práce se týká kapitoly 2 a 3, praktické �ásti je v�nována kapitola 4. Ve druhé kapitole jsou 

rozebrány možnosti financování reálné investice. Jsou zde podrobn�ji popsány interní a 

externí zdroje financování. T�etí kapitola se v�nuje metodám hodnocení zdroj� financování. 

Jsou zde podrobn�ji popsány kritéria hodnocení, jako je �istá sou�asná hodnota, index 

ziskovosti, vnit�ní výnosové procento a doba úhrady. Dále jsou zde popsány jednotlivé 

druhy nákladu kapitálu, kterými jsou náklady na celkový kapitál, náklady na vlastní kapitál 

a náklady na kapitál cizí a v záv�ru kapitoly je charakterizována metoda diskontovaných 

výdaj�.  

�tvrtá kapitola se v�nuje vlastnímu hodnocení reálné investice podniku. Nejprve je 

zde p�edstavena samotná investice a krátké p�edstavení podniku Makovec, a. s. Jsou zde 

uvedeny vstupní výpo�ty, jako jsou stanovení odpis� a diskontní sazby. Dále jsou zde 

vypo�ítány jednotlivé varianty financování investice, výb�r nejvýhodn�jší varianty 

financování a je zde také provedena analýza citlivosti.  

Na základ� výpo�t� byla zjišt�na nejvýhodn�jší varianta financování, kterou se stala 

varianta financování pomocí bankovního úv�ru s anuitním splácením. Pro tuto možnost 

financování zde byla propo�tena analýza citlivosti, kde bylo zjišt�no, že ke zm�n� po�adí 

výhodnosti financování by došlo až v p�ípad�, kdy by se úroková sazba zvýšila nejmén� o 7 

procentních bod�. Druhou nejvýhodn�jší možností financování je bankovní úv�r 

s rovnom�rným splácením. I pro tuto možnost financování je zde provedena analýza 

citlivosti a bylo zjišt�no, že ke zm�n� po�adí výhodnosti dojde až p�i zvýšení úrokové sazby 

na 14 %. P�i této výši úrokové sazby je výhodn�jší financovat bali�ku pomocí bankovního 

úv�ru s rovnom�rným splácením. V po�adí t�etí nejvýhodn�jší variantou financování je 

leasing s 20 % první mimo�ádnou splátkou a leasing s 25 % první mimo�ádnou splátkou. 

Nejmén� výhodné je financovat investici pomocí vlastních zdroj�.  



55 

Dále je zde provedena analýza citlivosti všech zkoumaných variant financování 

investice. Zkoumaným faktorem je zde náklad vlastního kapitálu RE. P�i zvýšení nákladu 

vlastního kapitálu o 5 a 10 procentních bod� nedochází ke zm�n� po�adí výhodnosti. 

Jestliže se náklad vlastního kapitálu sníží o 5 procentních bod�, dojde ke zm�n� po�adí 

výhodnosti na t�etím míst�, výhodn�jší bude tedy financovat investici pomocí vlastních 

zdroj�. P�i snížení o 10 procentních bod� se stane nejvýhodn�jší variantou financování 

vlastní zdroje se zrychleným odepisováním, dále vlastní zdroje s rovnom�rným 

odepisováním, dále pak bankovní úv�r s rovnom�rným a anuitním splácením a ob�

možnosti financování leasingem. 

P�estože je bankovní úv�r s anuitním splácením nejvýhodn�jší variantou 

financování, m�že se podnik rozhodnout financovat investici pomocí vlastních zdroj�. 

Tento zp�sob financování je sice mén� výhodný, ale nedochází ke zvyšování zadluženosti 

podniku, ani úrokového zatížení. Na druhou stranu m�že dojít ke snížení likvidity 

spole�nosti a k omezení platební schopnosti. Financování investice pomocí leasingu je pro 

spole�nost nevýhodné, protože p�edm�t leasingu není majetkem spole�nosti, zvyšuje se 

úrokové zatížení spole�nosti a po skon�ení leasingu odkupuje spole�nost již pln� odepsaný 

majetek. 



56 

Seznam použité literatury 

Knihy 

1.  DLUHOŠOVÁ, D. Finan�ní �ízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 

2010. ISBN 978-80-86929-68-2. 

2.  FOTR, J. Podnikatelský plán a investi�ní rozhodování. 1. Praha: Grada Publishing, 

1995. ISBN 80-85623-20-X. 

3. KALOUDA, F. Finan�ní �ízení podniku. Plze�: Aleš �en�k, s.r.o., 2009. ISBN 978-

80-7380-174-8. 

4. KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 

978-80-7179-903-0. 

5.  ŠIMAN, J. a P. PETERA. Financování podnikatelských subjekt�: teorie pro praxi. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 

6.  TETEVOVÁ, L. Financování projekt�. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2006. ISBN 80-86946-09-6. 

7.  VALACH, J. Investi�ní rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2. 

8. VALACH, J. Finan�ní �ízení podniku. 2. vyd. Praha:Ekopress.ISBN 80-86119-21-1. 

9. VYCHOPE�, J. Finan�ní leasing z ú�etního a da�ového pohledu. Praha: Wolters 

Kluwer �R, 2010. ISBN 978-80-7357-590-8. 

Internetové odkazy 

1. http://www.makovec.cz/ 

2. http://www.euroleasing.cz/ 

3. http://www.cnb.cz/ 

Zákon 

Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�

   

  



57 

Seznam zkratek 
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BU   bankovní úv�ry 
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E(RE)   o�ekávaný výnos vlastního kapitálu 
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E(RM)   o�ekávaný výnos tržního portfolia 

EAT   �istý zisk 

EBIT   zisk p�ed zdan�ním a úroky 

FCFEU0  volné pen�žní toky p�ed uvedením nezadlužené investice do provozu 

FCFEUt volné pen�žní toky v jednotlivých letech provozu nezadlužené 

investice 
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JKV   jednorázové kapitálové výdaje 

K    leasingový koeficient 
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KC   kupní cena 
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LC   leasingová cena 

LS   leasingová splátka 

Ná   nákladová položka 

NPV   �istá sou�asná hodnota 

NPVc   celková �istá sou�asná hodnota 

NPVi   �isté sou�asné hodnoty jednotlivých investic 

NV   nominální hodnota 

OA   ob�žná aktiva 

OBL   vydané obligace 

ODP   odpisy 

OS   odpisová sazba 

P   tržní cena obligace 

PC   po�izovací cena 

PZS   první zvýšená splátka 

R   náklad kapitálu 

RD   náklady cizího kapitálu 

RE   náklady vlastního kapitálu 

Rf   bezriziková úroková míra 

Rfinan�ní stability  riziková p�irážka za riziko plynoucí z finan�ní stability 

RLA   riziková p�irážka za velikost podniku 

RO   ro�ní výše odpisu 

Rpodnikatelské  riziková p�irážka za obchodní podnikatelské riziko 

RU   náklad kapitálu nezadluženého projektu 

S    rozdíl mezi �erpáním úv�r� a splátkami úv�r�

t   po�et let životnosti 

T   celková doba životnosti projektu 
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U   úrok 

UM   úroková míra 

Uš   úrokový štít 

UZ   úplné zdroje 

VC   vstupní cena majetku 

VK   vlastní kapitál 

WACC   náklady na celkový kapitál 

Z    hrubý zisk 

�E koeficient citlivosti dodate�ného výnosu vlastního kapitálu na 

dodate�ný výnos tržního portfolia 

�EJ koeficient citlivosti dodate�ného výnosu vlastního kapitálu na 

dodate�ný výnos j-tého faktoru 

�L   hodnota zadlužené firmy 

�U   hodnota nezadlužené firmy 
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