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Summary 
The main topic of the extended essay is the proposal of process of quarry 

mechanization selection and the way of its financing. Multicriteria decision is the chosen 
method of the selection. In the individual chapters the work describes suitable ways of 
financing, theoretical base for decisions with the help of multicriteria evaluation of the 
variants and it demonstrates the proposed process on a concrete example of a wheel feeder 
according to the criteria stated by a mining company. 

 

Keywords: lease, operative leasing, financial leasing, technical parameters of metal 
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Anotace 
Hlavním tématem diplomové práce je návrh postupu výběru lomové mechanizace 

a způsobů jejího financování. Zvolenou metodou výběru je vícekriteriální rozhodování. 
Práce v jednotlivých kapitolách popisuje vhodné způsoby financování, dále pak teoretický 
základ pro rozhodování pomocí vícekriteriálního hodnocení variant a demonstruje 
navrhovaný postup na konkrétním příkladě kolového nakladače dle kritérií stanovených 
těžební společností. 

 

Klíčová slova: pronájem, operativní leasing, finanční leasing, technické parametry 
kolového nakladače 
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1 Úvod  

Stále rychlejší rozvoj technologie, poptávka po energii a současně i problematický 
vývoj světové ekonomiky klade na společnosti podnikající v těžebním průmyslu velké 
nároky. V České republice je tuzemské uhlí nejvýznamnějším zdrojem k výrobě energie 
a je považováno za efektivní záruku pro spolehlivou výrobu elektřiny a centrálně 
vyráběného tepla pro obyvatele. Poptávka po palivu stoupá. V zájmu uspokojení 
zvýšených požadavků trhu je stále navyšováno množství roční uhelné produkce. Vybraná 
těžební společnost nabízí svým zákazníkům palivové směsi pro energetiku, výhřevné 
hruboprachy a prachové uhlí pro komunální sféru, tříděné uhlí pro obyvatelstvo, průmysl 
a komunální sféru.  

Těžební společnost, které je věnována tato práce, důsledně dbá na dodržování 
základních norem, jakými je například  norma ČSN 44 1400, která stanovuje zásady 
a technické požadavky pro jakost tuhých paliv. Systém řízení a kontrola kvality těženého 
uhlí jsou zavedeny již u přípravy výroby, v samotné těžbě a posléze při úpravě uhlí. Znaky 
kvality uhlí jsou kontrolovány v jednotlivých technologických procesech prostřednictvím 
analýzy popele a síry. Před samotnou expedicí je zajištěn ještě odběr vzorků pro laboratoře 
tuhých paliv. Pro všechny tyto činnosti je zpracována Příručka kvality a Provozní předpisy. 
Osvědčení o akreditaci laboratoře tuhých paliv je vydáno Českým institutem pro 
akreditaci.  

Cílem mé práce je demonstrování možností financování dlouhodobého majetku 
těžební společnosti provádějící těžbu v oblasti hnědouhelné pánve. 

Hnědouhelná pánev představuje pozůstatek třetihorní sedimentární pánve, jejíž 
vyplňování sedimentárním materiálem spadá převážně do období miocénu. V době před 22 
až 17 miliony let se v této pánvi nakupilo až 500 metrů jílů, písků a organické hmoty. 
Na většině plochy pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, vzniklá z vrstev rašeliny 
ukládaných v třetihorním močále.  

V místech, kde do močálu ústily řeky napájející tento močál vodou, bylo usazování 
rašeliny potlačováno usazováním jílu a písku. Pozvolná přeměna říčního systému 
v obrovský rašelinotvorný močál je v profilu signalizována výskytem tenkých uhelných 
slojek. Výše v profilu nalézáme především uhelnou sloj rozštěpenou na několik lávek. 
V písčité části je profil sloje zcela nahrazen říčními písčitými a jílovitými usazeninami. 
Uhelná sloj těžená na ložisku má mocnost od 25 do 35 m. Uhlí má průměrný obsah popela 
v bezvodém stavu 36,8 %, obsah síry 2,7 % a výhřevnost v původním stavu 10,40 MJ/kg.  

Z hlediska stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu ortofáze. Celkové 
vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily k 31. 12. 2012 230 miliónů tun. Těžené uhlí je 
využíváno k výrobě energetických palivových směsí. Místy byla nejkvalitnější část sloje 
znehodnocena historickou těžbou hlubinnými doly. 

Pro zajištění těžebních prací je třeba mnoho technických prostředků a zařízení. 
Vybraná společnost zvažuje nákup kolového nakladače. V rozhodování o budoucích 
investicích, konkrétně pořízení kolového nakladače, je společnost postavena před otázku, 
kterou variantu financování zvolit. Zda nákup za hotové, formu pronájmu, operativního 
leasingu či finančního leasingu.  

Pomocná mechanizace, do které se kolový nakladač řadí, je velice důležitá pro 
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přípravu a vlastní provoz velkostrojové dobývací techniky. Využívá se zejména v úpravě 
terénu pro postup velkostrojů, které by se bez neustálého upravování terénu kolem nich 
nemohly při jejich rozměrech a hmotnosti posouvat. Například ve společnosti nejpočetněji 
používané  rypadlo  KU800 s výškou 51 m, délkou při plně vysunutém kolesovém 
a vyvažovacím výložníku 156 m, hmotností 3 642 tun kráčí rychlostí 3 m za minutu. Jedná 
se tedy o exrémní riziko při nekvalitně upraveném terénu.  

Tato mechanizace zajišťuje i další přípravné práce pro postup dolu, jakými jsou 
budování a úpravy provozních cest, dreny pro odvodnění pláně a dna lomu a přesuny 
pásových dopravníků. Porubní fronta musí postupovat za velkostroji, následně se zahlazuje 
a rekultivuje vytěžené území. O důležitosti mechanizace svědčí i její počet v těžební 
společnosti, v počtu zhruba 500 kusů.  

V souvislosti s tímto ukazatelem je nafta jednou z největších nákladových položek (v 
loňském roce druhá po energii), též náklady na údržbu strojů jsou mimořádně vysoké. Z 
předchozího vyplývá i potřeba vysoké efektivity a spolehlivosti, což bývá v protikladu 
s potřebou optimalizace počtu strojů. Z tohoto důvodu firma nepovažuje ze efektivní držet 
zálohy. 

V úvodní kapitole mé práce popisuji vybranou těžební společnost, její předmět 
podnikání, působení na trhu a cíle. Na žádost organizace neuvádím její obchodní jméno. 
Data uvedena v práci jsou založena na informacích od konzultanta, který je zaměstnancem 
společnosti.  

Ve druhé kapitole definuji obecné a konkrétní požadavky společnosti na nákup 
kolového nakladače. Z více možných variant vybírám požadavky na funkcionalitu 
a provoz.  

Třetí kapitola se věnuje základním způsobům financování a rozdělení kapitálu 
společnosti. Financování dlouhodobého hmotného majetku a rozboru finančních produktů 
na trhu se zaměřením na formy pronájmu, spotřebitelského a bankovního úvěru, 
umožňující případné využití k financování pomocné mechanizace, se věnuji 
v následujících podkapitolách. Podrobně jsou popsány i jiné formy financování, jakými 
jsou finanční či operativní leasing.  

Ve čtvrté kapitole popisuji princip vícekriteriálního rozhodování a uvádím metody 
vícekriteriálního hodnocení variant. Tyto metody aplikuji na konkrétním výběru vhodného 
stroje.  

Při samotném procesu pořízení kolového nakladače cenu stroje nelze brát jako jediné 
kritérium výběru a zároveň možnost financování není hodnocena pouze z jednoho pohledu. 
Je nutno přihlížet současně i k jiným kritériím. Z výše uvedených důvodů jsem zvolila  
první krok výběr vhodného stroje dané kategorie a následně jsem uvedla možnosti jeho 
financování.  

Základními kritérii jsou obecné požadavky na stroj. Jimi jsou technické normy, 
podmíněny především normami ISO, emisní předpisy a normy DIN. Konkrétní požadavky 
jsou v mé práci rozděleny do sekcí: Komfort pro obsluhu, Snadná údržba, Záruční 
a pozáruční servis. Metodu výběru vhodného nakladače jsem rozpracovala pomocí 
vícekriteriálního rozhodování. Varianty jeho financování nastíním v několika možnostech.  

Na základě stanovení vhodných kritérií pomocí vícekriteriálního rozhodování pro 
výběr nakladače dochází k porovnání a vyhodnocení nejoptimálnější varianty daného 
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stroje, nabízeného čtyřmi oslovenými společnostmi. Dalším krokem je představení 
financování konkrétní vybrané nabídky. Vhodnými variantami se ukazují dva stroje. Pro 
výběr financování kolového nakladače využívám opět vícekriteriálního rozhodování. 

V závěrečné kapitole své diplomové práce vyhodnocuji jednotlivé varianty 
financování.  
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2 Požadavky dané společnosti na malou mechanizaci 

2.1. Popis společnosti 

Těžební společnost je akciovou společností zabývající se těžbou, úpravou a odbytem 
hnědého uhlí a doprovodných surovin. Jedná se o úspěšnou a stabilně hospodařící 
společnost, působící v Ústeckém kraji, která dosáhla v loňském roce odbytové těžby 
25,144 mil. tun, s podílem na trhu 53,73 % z produkce uhlí České republiky. Jediným 
akcionářem a největším odběratelem je jistá elektrárenská společnost. Těžební společnost 
má 6 dceřiných a 2 přidružené společnosti, které pomáhají mateřské společnosti 
v technické, projektové a inženýrské výstavbě, přepravě, opravách a pronájmu motorových 
vozidel, provozování dráhy a drážní dopravy, provádění rekultivačních prací a koupi zboží 
za účelem prodeje.  

K firemní strategii patří komunikace s obcemi a veřejností v okolí dolů, pozitivní 
image společnosti, zajišťování dlouhodobě udržitelné pozice, solidnost vůči obchodním 
partnerům, veřejnosti, zaměstnancům a akcionářům. Společnost jedná se všemi 
zainteresovanými subjekty o svých současných a budoucích aktivitách  transparentně 
a konstruktivně. Produkty společnosti jsou směrovány do několika segmentů. Prvním 
segmentem je segment "Velké energetiky" pro elektrárenské společnosti, druhým 
segmentem jsou velké, střední průmyslové a komunální teplárny, třetí segment je 
malospotřebitelský, který je zásobován prostřednictvím distribučního řetězce prodejců 
paliv v jednotlivých regionech. Společnost má dlouhodobě smluvně zajištěn prodej téměř 
veškeré produkce hnědého uhlí. Provádění sanací a rekultivací je považováno za špičkové. 
Akciová společnost je aktivním členem mnoha mezinárodních i národních organizací, 
například EURACOAL (Evropská asociace pro hnědé a černé uhlí), České společnosti pro 
životní prostředí a České manažerské společnosti. Aktivně spolupracuje s výzkumným 
ústavem pro hnědé uhlí a.s. Roční výdaje na ekologii jsou 546,12 mil. Kč. 

Podle výroční zprávy společnosti platební schopnost společnosti je velice dobrá, 
veškerým závazkům dostává bez problémů. V současné době je hodnota dlouhodobého 
hmotného majetku 15 467 391 tis. Kč. Roční výdaje společnosti na investice jsou 4 526 
mil. Kč. V uplynulých letech probíhalo financování dlouhodobých aktiv z vlastních i cizích 
zdrojů. Naprostá většina platebních transakcí probíhala v CZK. K financování jsou 
používány běžné finanční nástroje, jako jsou peněžní prostředky, cenné papíry a jejich 
ekvivalenty, pohledávky z obchodního styku. Každé rozhodnutí o pořízení dalšího 
dlouhodobého majetku je důležitým rozhodnutím z pohledu mnoha stran – strategie, 
finance a závazky.  

2.2. Obecné požadavky na malou mechanizaci 

Společnost v současné době uvažuje o koupi kolového nakladače. Při samotném 
výběru je nutno postupovat v několika krocích. Nejprve vybrat vhodný typ stroje a poté 
nastínit možnosti jeho financování. V samotném výběru typu stroje se zohledňuje několik 
parametrů, které jsem rozdělila do následujících skupin: cena, technické požadavky, 
komfort pro obsluhu, snadná údržba, záruční a pozáruční servis. Tyto parametry jsou  
kritérii při výběru kolového nakladače. Kolový nakladač musí prvotně splňovat základní 
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technické požadavky předepsané normou. Jedná se o ISO 9001, systém managementu 
kvality. Další požadovanou normou je ČSN ISO 9249, kdy u nových zařízení je nutnost 
prokázání shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Tato mezinárodní norma 
specifikuje metodu zkoušení čistého výkonu spalovacích motorů určených pro pohon 
strojů pro zemní práce definované v ISO 6165. Je určena k poskytnutí normalizovaných 
prostředků k uvádění hodnot čistého výkonu určených konečnému uživateli strojů pro 
zemní práce. Motor musí být též opatřen certifikátem emisních předpisů EU Stage III. 
Jedná se o mezní stupeň emisí EURO ve výfukových plynech v souladu s předpisy 
Evropské unie.1)  

Bezpečnost a pohodlí obsluhy zabezpečuje norma DIN, Deutsches Industrie Norm, 
mezinárodní norma specifikující požadavky pro mobilní stroje se sedící obsluhou, 
s hmotností větší než 700 kg, na provedení kovové ochranné konstrukce chránící před 
převrácením stroje při zemních pracích. 

Následně stanovuji výčet možných parametrů výběru a ve vícekretiriální analýze 
uvádím pouze ty, které považuje za důležité samotná společnost.  

Po výběru konkrétního typu nakladače zvážím možnosti jeho financování.  

2.3. Varianty základních parametrů vhodných pro výběr 
kolového nakladače 

2.3.1. Obecné požadavky na kolový nakladač 

• cena, 

• technické požadavky: 

o motor opatřený certifikátem pro emisní předpisy EU Stage III, výkon motoru dle ISO 
9249 min. 190kW, 

o nízká spotřeba: 19 - 20 - 22 l PHM/Mth pro lehký, střední a těžký provoz, 

o lopata s objemem 4-5 m3 pro měrnou hmotnost materiálu, opatřená na povrchu 
z tvrdokovu, 

o hmotnost stroje (včetně pracovního zařízení) cca 24-27 tun, 

o typ pneumatik 26,5 R25 – pro těžký provoz (velké opotřebení), 

o originální díly a příslušenství, 

o čelní sklo dělené, přední ohýbané, s ochrannou mříží, 

o nosnost ve zdvihu, 

o vynikající stabilita a obratnost (široké pneumatiky, velký rozvor kol), 

o vynikající výklopná výška a dosah (výklopná výška cca 3 000 mm, dosah cca 1200 
mm), 

o automatický systém tlumení rázů při jízdě, 
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o diferenciál s omezením prokluzu, 

o bezpečnostní vybavení (nouzový systém řízení, výstražné zařízení při couvání, 
výstražný maják, zadní kamerový systém), 

o elektronická soustava monitorující provozní stav stroje, 

o satelitní vyhledávací systém,  

o komplexní monitorování stroje, 

o neustálé sledování polohy stroje, 

o hlášení technických problémů stroje na dispečink v podobě výstrah a upozornění, 
odesílaných prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo e-mailové zprávy, jako 
prvek důležitý pro prodlužování životnosti stroje, 

o volant nebo joystick, 

o ES prohlášení o shodě výrobku , včetně ochranných zařízení a pracovního zařízení dle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení. 

• komfort pro obsluhu: 

o maximální hlučnost v řídící kabině 87 decibelů, 

o dle ČSN ISO 3471 požadavky pro kabinu, 

o komfortní prostředí s nízkou úrovní vibrací dle normy ISO 9001 a DIN (Deutsche 
Industrie Norm), 

o možnost výběru systémů ovládání řízení, 

o vynikající výhled,  

o snadné nastupování do kabiny a vystupování z ní (madla, zábradlí), 

o pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, 

o elektronicky ovládaná klimatizace. 

• snadná údržba 

o řídící a monitorovací systém stroje EMMS (Emacs Multimedia System) upozorní, 
dojde-li k poruše; tato porucha je okamžitě zobrazena pomocí jednoduchého textu,  

o automatická diagnostika, servisní intervaly, upozornění na požadovanou výměnu 
olejů a filtrů prostřednictvím piktogramů, například vykřičníku při nutné výměně 
oleje, 

o servisní místa (dojezd servisního technika do 2 hodin), 

o ochrana proti vandalismu (zámky na dveře kabiny, řidiče, nádrže), 

o přístup ke všem místům údržby (chladič, akumulátor, olejové, vzduchové 
a hydraulické filtry). 

• záruční a pozáruční servis 

o standardní záruční servis minimálně 24 měsíců bez omezení počtu motohodin 
na celý stroj, 
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o pravidelná údržba, 

o provozní náklady na jednu motohodinu po dobu záruky, 

o dodání výbavy pro údržbu ke stroji, min. 6 000 Mth, 

o provádění servisních oprav pouze autorizovaným servisem. 

2.3.2. Vybrané požadavky na funkcionalitu a provoz kolového 
nakladače 

o cena stroje, 

o výkon motoru, 

o záruka, 

o objem lopaty, 

o PHM – provozní náklady na 1 motohodinu po dobu 10 000 motohodin (při ceně 
28,- Kč/l), 

o cena za plánovanou údržbu po dobu 10 000 motohodin (Kč/motohodinu), 

o cena za plánované opravy (Kč/motohodinu), 

o cena za hodinu servisu, 

o servis do určitého počtu hodin, 

o cena servisu v Kč/km. 

2.3.3. Vybrané požadavky pro financování kolového nakladače 

o finanční měsíční splátka, 

o servisní měsíční splátka, 

o délka pronájmu, leasingu, operativního leasingu  

o platební podmínky – splatnost, 

o pojištění. 
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Obrázek č.  1   Kolový nakladač v akci 

. 
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3 Způsoby financování  

Každý podnik, v tomto případě těžební podnik, potřebuje ke své činnosti výrobní 
zdroje. Tím jsou stroje, dopravní prostředky, materiál. V této práci se budu zabývat 
pořízením dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně kolového nakladače. Zdroj, 
ze kterého bude majetek pořízen, nazýváme kapitál. Kapitál dělíme na vlastní a cizí 
kapitál.  

3.1.  Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál vložil do podniku sám podnikatel, společníci  či jej vytvořil podnik 
svou vlastní činností.Vlastní kapitál rozdělujeme na :  

• základní kapitál, 

• rezervní fond, 

• nerozdělený zisk, 

• emisní ážio, v případě akciových společností.  

Základní kapitál tvoří peněžní a nepeněžní vklady společníků do společnosti. 
Rezervní fond je zákonnou povinností společností s ručením omezeným a akciových 
společností. Tvoří ho příděly ze zisku podniku a je určen ke krytí podnikatelského rizika 
a krytí rozvojových potřeb podniku. Nerozdělený zisk je část zisku po odvodu daní, která 
se nerozděluje a slouží podniku k dalšímu podnikání. Emisní ážio udává rozdíl mezi 
nominální hodnotou akcií a jejich hodnotou při jejich první emisi. 

Výše vlastního kapitálu je závislá na mnoha faktorech, a to na: 

• výši hospodářského výsledku,  

• výši přídělu do rezervního fondu, 

• sazbě daně z příjmů, 

• výši vyplácení tantiém a bonusů členům dozorčí rady a představenstva společnosti, 

• výši vyplácených dividend, 

• investici do reálných aktiv. 

Při rozhodování o kapitálové investici se společnost rozhoduje dle následných kritérií: 

• čistá současná hodnota, 

• výnosová míra. 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 
příjmů a nákladů na investici. Je-li čistá současná hodnota kladná, investici můžeme 
přijmout. Je-li čistá současná hodnota rovna nule, bylo docíleno právě požadované 
výnosnosti investovaných peněz, jsou plně uspokojeny požadavky investora a zajištěna 
výnosnost požadovaná vlastníky. Je-li čistá současná hodnota záporná, investici musíme 
odmítnout.[1] Čistá současná hodnota je současná hodnota, k níž je připočten hotovostní 
tok. Pokud se jedná o kladnou čistou současnou hodnotu, pak hodnota investice převyšuje 
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náklady s ní spojené. Současná hodnota projektu se rovná budoucí hodnotě, snížené o 
diskont. Diskontní sazba je určena výnosovými sazbami, které převládají na kapitálových 
trzích. Úrokové sazby pro jednotlivá budoucí období se mohou lišit. Vztah mezi úrokovou 
sazbou a dospělostí hotovostního toku, se nazývá časová struktura úrokových sazeb. 

Výnosová míra vyjadřuje, kolik korun přinese jedna investovaná koruna. Aby 
investice byla efektivní, musí příjmy z investice být vyšší než náklady na ni vynaložené. 
[1] 

3.2. Cizí kapitál 

Cizí kapitál je kapitál, který do podniku vložil věřitel, například banka. Je to dluh, 
který musí podnik splatit do určité doby. Důvodem použití cizího kapitálu je nedostatek 
vlastního kapitálu v době, kdy jej podnik potřebuje, například k nákupu strojů. Dochází 
však ke zvyšování zadluženosti podniku, možnosti bankrotu při neuvážených finančních 
krocích a nemožnosti získání dalšího dluhu při špatné platební morálce.  

Následně se snižuje finanční stabilita podniku, který v horším případě nehradí vlivem 
špatné platební situace pravidelné měsíční splátky. Celá situace může mít za následek 
vyhlášení konkursu a následně dochází k  likvidaci podniku, zvláště pak v období snížení 
výroby. 

To vše má vliv na další jednání a rozhodování managementu. Používají se proto 
i další formy financování jako je leasing, finanční leasing a pronájem. 

Cizí kapitál je obvykle levnější než vlastní kapitál. Jeho použití zvyšuje rentabilitu 
podniku. Poměr vlastního a cizího kapitálu je u různých podniků odlišný. V průmyslových 
podnicích převládá vlastní kapitál, u obchodních společností je poměr 50:50 a u peněžních 
společností převládá cizí kapitál.  

Pokud chceme dosáhnout vhodného řízení zadluženosti podniku, musíme vycházet 
z toho, že: 

• cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál, 

• s růstem zadluženosti roste i úroková míra, 

• s růstem zadluženosti roste riziko, 

• s růstem zadluženosti roste požadavek akcionářů na vyplácení divident, v důsledku 
zvýšeného rizika, 

• náhradou vlastního kapitálu za cizí kapitál dojde ke snížení nákladů na celkový 
kapitál do doby, kdy náklady začnou růst. 

Dle splatnosti cizího kapitálu rozdělujeme cizí kapitál na: 

• krátkodobý cizí kapitál, 

• dlouhodobý cizí kapitál. 

3.2.1. Krátkodobý cizí kapitál 

Krátkodobý cizí kapitál je závazkem podniku, splatným do jednoho roku. 
Krátkodobým cizím kapitálem by měly být financovány ty složky majetku, kterými lze 
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rychle a s minimálními náklady dluh splatit, například krátkodobý finanční majetek, 
splatné pohledávky, hotové výrobky.  

Jsou jím: 

• závazky,  

• krátkodobé bankovní úvěry,  

• dodavatelské úvěry, 

• půjčky, 

• zálohy přijaté od dodavatelů, 

• částky dosud nevyplacených mezd, 

• dlužné dividendy, aj. 

3.2.2. Dlouhodobý cizí kapitál 

Dlouhodobý cizí kapitál by měl krýt dlouhodobý (investiční) majetek. 

Jsou jím: 

• dlouhodobé bankovní úvěry,   

• podnikové obligace,   

• půjčky, zálohy od odběratelů,  

• obligace,  

• dlouhodobé půjčky, 

• rezervy, 

• leasingové dluhy, 

• dlužní úpisy, 

• jiné dlouhodobé závazky. 

3.3. Další formy vlastního a cizího financování: 

• akcie (vydání nových akcií, odkup akcií), 

• obligace (úroky jsou nižší než dividendy, úrok je součástí nákladů), 

• dlouhodobé finanční zdroje (průmyslové obligace, opční dlužní úpisy, půjčky na 
zástavní listy), 

• leasing (operační a finanční), 

• krátkodobé financování (kontokorentní úvěr, směnečný úvěr, lombardní úvěr, 
faktoring, rembousní úvěr), 

• půjčky,  

• dodavatelský úvěr: 
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o úvěr na movitou zástavu (stroj je zárukou pro splácení úvěru), 

o leasing (provozní, finanční, zpětný), 

o podmíněný prodejní kontrakt (dodavatel zůstává vlastníkem, dokud není stroj 
zaplacen), 

o faktoring (odkup pohledávek před dnem jejich splatnosti). 

3.4. Jiné způsoby financování: 

3.4.1. Pronájem 

Pronájem (leasing) – dohoda o zapůjčení věci na dobu delší než rok, ve které jsou 
pevně stanovené platby. Jedná se o určitou alternativu k nákupu kapitálového zařízení. 
Na jedné straně stojí nájemce, který aktivum užívá, na druhé straně je pronajímatel. Majitel 
aktiva v podstatě dovoluje provozovat zařízení na základě pravidelných plateb za 
pronájem. Z velké části jsou pronajímateli výrobci zařízení. Dalšími pronajímateli mohou 
být banky a nezávislé leasingové společnosti. Na trhu se můžeme setkat s leasingovými 
brokery, kteří zařizují dohody o pronájmu. Leasingové společnosti se mohou specializovat 
na pronájem průmyslového zařízení a poskytnout současně mnoho "služeb" navíc, 
například zajištění servisu či odkup za dobrou cenu. 

Při pronájmu je sepsána dohoda o pronájmu. Nájemce se v ní zaručuje platit 
pravidelné, obvykle měsíční či půlroční splátky. Dnem podepsání dohody začíná první 
splátka. Pro první rok pronájmu lze sjednat splátky nižší. Platby za pronájem jsou náklady. 
Uplynutím doby pronájmu se mohou obě smluvní strany dohodnout ke sjednání nového 
pronájmu či možnosti odkupu zařízení. Pokud nájemce odstoupí od pronájmu v průběhu 
smlouvy, jedná se o provozní pronájem. Provozní pronájmy se užívají tedy v případě 
krátkodobého  pronájmu, kdy si majitel zařízení drží určitou kontrolu nad zastaráváním 
zařízení. Obvykle je v praxi znám plně splatný pronájem, který je stanoven na dobu 
předpokládaného ekonomického života aktiva. V případě ukončení nájmu ze strany 
nájemce je nutno uhradit pronajímateli s  tím spojené ztráty.  

3.4.2. Operativní pronájem  

Operativní pronájem je obdobou klasického leasingu, tedy krátkodobého pronájmu, 
s tím, že po skončení smlouvy zůstane aktivum majetkem společnosti. Doba pronájmu je 
kratší než ekonomická životnost majetku. Leasing se platí ve splátkách, kdy splátkou je 
částka rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a zůstatkovou hodnotou. Leasingové splátky 
jsou daňově uznatelným nákladem. Neskládá se akontace a celá splátka je daňově 
odpočitatelnou položkou. Leasingová společnost nese veškerá rizika spojená s vlastnictvím 
a provozováním majetku, jakými mohou být nehoda, poškození či odcizení. Předmět 
leasingu může být po skočení dané doby i odkoupen. U operativního pronájmu vstupuje do 
právního vztahu, řídícího se občanským a obchodním zákoníkem,  pronajímatel, což je 
společnost provádějící pronájem zařízení, a nájemce, tedy společnost, která převezme do 
svého krátkodobého užívání zařízení od pronajímatele zařízení. Uzavřená smlouva se 
nazývá Smlouva o operativním pronájmu. Obsahově je specifická pro obě smluvní strany. 
Jsou v ní přesně definována práva a především povinnosti nájemce a pronajímatele. 
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Základní povinností nájemce je uhradit pronajímateli pravidelné měsíční splátky za 
pronájem zařízení, dle uzavřené smlouvy. Splatnost dohody je uvedena na faktuře vydané 
ke smlouvě. Nájemce hradí spotřebu pohonných hmot, chladící kapaliny, kapaliny pro 
ostřikovače skel, maziva  a mytí zařízení. Pronajímatel provádí pravidelné kontrolní 
prohlídky a plánované údržby.  

3.4.3. Finanční leasing 

Finanční leasing 

Finanční leasing je zdrojem financí především pro dopravní prostředky. Součástí 
platby za pronájem jsou pojištění a údržba. V případě finančního leasingu není nutné 
zaplatit hotově za dané aktivum. První platba je splatná hned, další jsou rozloženy obvykle 
do několika let. Finanční leasing může být s odkupem za předem dohodnutou kupní cenu. 
Pronajímatel majetek odepisuje, za pronájem přijímá nájemné, které se stává jeho 
výnosem, respektive službou za poskytnutí pronájmu. V případě, že se obě strany 
dohodnou, může si majetek převést do účetnictví nájemce, který ho může po celou dobu 
nájmu odepisovat. Po celou dobu pronájmu je pronajaté aktivum vedeno jako Závazek 
z pronájmu. Po skočení doby pronájmu se majetek vrací zpět do účetnictví pronajímatele. 
Z hlediska pronajímatele se po celou dobu pronájmu eviduje pohledávka ve výši 
zůstatkové ceny pronajatého majetku, který se snižuje provedenými odpisy uhrazenými 
v nájemném. Pohledávka je vedena jako Pohledávky z pronájmu. Po skončení nájemní 
smlouvy je majetek převeden zpět do účetnictví na účty majetkové. Pokud nájemce neplatí 
pravidelné splátky, může pronajímatel aktivum odebrat. V případě, že hodnota aktiva je 
nižší než platby, které měly být ještě doplaceny, pak pronajímatel může zažádat 
o odškodnění za ztrátu. 

a) finanční leasing s opcí 

 Během doby trvání leasingu je předmět leasingu majetkem společnosti, po skončení 
leasingu je možno předmět odkoupit. Uživatel má předkupní právo na odkoupení, pokud 
jsou uhrazeny veškeré splátky. 

b) finanční leasing s povinností odkupu 

I v tomto případě přechází po uhrazení veškerých splátek a kupní ceny majetek 
na nájemce. Daň z přidané hodnoty ze splátek a kupní ceny je hrazena jednorázově, a to 
na počátku leasingové smlouvy. 

3.4.4. Zpětný leasing 

Zpětný leasing je jistá forma finančního leasingu, kdy je dodavatel předmětu 
leasingu leasingový uživatel. Leasingová společnost hradí tržní cenu aktiva. Tato cena se 
řídí znaleckým posudkem. Hodnota je snížena o akontaci, která bývá až 30 %. Plátce 
leasingu hradí pronajímateli splátky, které jsou použity na úhradu tržní ceny, nákladů 
a zisku leasingové společnosti. Po celém zaplacení přechází majetek do vlastnictví plátce.  

3.4.5. Bankovní úvěr 

Bankovní úvěr poskytují pouze bankovní instituce. Je jednou z položek aktiv, která 
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bance zajišťuje příjem. Bankovní úvěry tvoří základní složku bankovních výnosů 
a zajišťují rentabilitu banky. Úvěr je uzavřen na základě písemné smlouvy, mezi bankou 
a dlužníkem, kterým je fyzická či právnická osoba. Věřitel (banka) poskytuje na dočasnou 
dobu dlužníkovi peněžní prostředy za úrok. Poskytnutí úvěru na vyšší částky je 
u právnických osob podmíněno zjištěním finanční situace a osobních údajů klienta. Banka 
se zajímá o bonitu klienta, likviditu, rentabilitu, vývoj odbytu a může si vyžádat minimálně 
i tříletý vývoj pohybů na účtech. Pokud klient již úvěry má, jak plní podmínky úvěrových 
smluv.  

Výhodnou formou pro podnikatele, který chce pořídit dlouhodobý hmotný majetek, 
se jeví investiční úvěr. Jedná se o dlouhodobý úvěr, se splatností až několik desítek let. 
Tuto účelovou půjčku poskytuje banka obvykle svému klientovi na nákup či modernizaci 
strojového zařízení, nákup a renovace dlouhodobého aktiva. Banka bude zkoumat bonitu 
klienta, tedy schopnost splácení úvěru. Bonita je též rozhodujícím kritériem při stanovení 
úrokové míry, která může být fixní i pohyblivá. Úvěr může být splácen měsíčně, čtvrtletně, 
v ojedinělých případech i pololetně. Poplatek za uzavření smlouvy je běžně stanoven na 
1 % z výše poskytnutého úvěru. V návaznosti na finanční analýzu zkoumá dále banka 
reálnost podnikatelského záměru, míru rizika a nejistoty, související s podnikáním. Každé 
posouzení finanční situace a podnikatelského plánu je posuzováno minimálně dvěma 
pracovníky banky, nezávisle na sobě. Pokud klienta vyhodnotí jako způsobilého, vydá 
banka tzv. Příslib k poskytnutí úvěru. Tím pro banku vzniká závazek. Pokud by tento 
závazek v budoucnu nedodržela, mohlo by dojít ze strany klienta k požadavku 
na náhradu škody. 

Banka též může vyžadovat zajištění v podobě zástavy movitostí nebo nemovitostí. U 
dlouhodobých úvěrů, které jsou určeny většinou pro pořízení hmotného i nehmotné 
majetku, požaduje banka zajištění vyšší než je výše úvěru. V souvislosti s těmito 
finančními nástroji je analyzovaná akciová společnost vystavena tržnímu, úvěrovému a 
likvidnímu riziku. Na základě používané směrnice "Investiční strategie a řízení finančních 
aktiv" jsou definována přípustná rizika:  

• Úvěrové riziko: spočívá v neschopnosti dostát svým závazkům, tj. platební 
neschopnost, dále zřízení zástavního práva či ručení jiného subjektu. Maximální 
hodnota úvěrového rizika odpovídá hodnotě jednotlivých finančních aktiv. 

• Riziko likvidity: snížení rizika likvidity spočívá v předvídání budoucích peněžních 
toků, zajištění adekvátní likvidity a efektivní krátkodobé financování. Riziko 
likvidity cash flow je zajištěno pravidelným sledováním peněžních toků účtech 
společnosti. Pro případ krátkodobého nedostatku likvidity se poskytuje  možnost 
využití úvěrového rámce.  

• Riziko tržní: měnové riziko souvisí s vývojem měnových kurzů. K opatřením ke 
snížení tržního rizika patří snížení počtu kontraktů v cizí měně. Riziko je řízeno 
na základě ukazatele "Value at risk". Ukazuje maximální očekávanou jednodenní 
změnu reálné hodnoty čisté hodnoty cizí měny, při spolehlivosti 95 %.  

3.4.6. Spotřebitelský úvěr 

Specifickým typem bankovního úvěru je spotřebitelský úvěr. Financování majetku 
pomocí spotřebitelského úvěru je jednou z možností pořízení dlouhodobých aktiv. Je 
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poskytován bankovními i nebankovními institucemi. Lze jej čerpat jako účelový 
i neúčelový. Majetek je pořízen z peněžních prostředků cizího subjektu. V okamžiku 
podpisu úvěrové smlouvy se stává aktivum majetkem kupujícího. Tento majetek lze 
daňově i účetně odepisovat. Obecně platí, že čím více si podnik od bankovního institutu 
vypůjčí, tím vyšší úrokovou sazbu bude muset platit. Nelze opomenout placení úroků 
z úvěru, poplatků s vedením úvěrového účtu, poplatek za vyřízení žádosti o úvěr. Vždy je 
třeba důkladně zvážit schopnost podniku splácet tak, aby nedošlo k předluženosti či 
platební neschopnosti. Je více než pravděpodobné, že banka bude zjišovat finanční 
postavení firmy. 

 Spotřebitelský úvěr lze čerpat jednorázově i postupně, v případě revolvingových 
úvěrů se jedná o formu úvěrového rámce na běžném účtě klienta. Úvěr je čerpán a úrok 
placen za skutečně čerpaný úvěr. Doba splatnosti se pohybuje od 6 do 72 měsíců, lze ji 
sjednat na dobu až 120 měsíců. Do výše půjčky 400 000 Kč obvykle není požadována 
zástava či ručení, nad tuto hranici je požadována zástava movitá či nemovitá, případně 
zajištění ručitele. Výše úrokové sazby závisí na typu úvěru, době splatnosti a na úrokové 
sazbě centrální banky. Obvyklá sazba je 8,5 % – 15,9 % ročně. Při rozhodování se pro 
danou finanční  instituci je jednoznačným kritériem RPSN (roční procentní sazba nákladů). 
Výpočet se uvádí v zákoně o spotřebitelském úvěru č. 43/2013 Sb., o spotřebitelském 
úvěru a o změně některých zákonů. RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná 
čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků 
apod.).  

Jednou z možností financování dlohodobých aktiv je spotřebitelský úvěr 
nesplátkový, který je určitou formou překlenovacího úvěru mezi koupí nového a prodejem 
starého dlouhodobého aktiva.  
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4 Porovnání a vyhodnocení jednotlivých variant 

Ve své práci před samotným pořízením nakladače provedu výběr vhodného stroje 
na základě vybraných kritérií pomocí vícekriteriální analýzy a metody odhadu vah kritérií.  
Následně provedu nabídky pro jeho financování. Kritéria, která byla použita k hodnocení, 
jsem rozdělila do několika skupin, a to: cena, technické požadavky, komfort pro obsluhu, 
snadná údržba, záruční a pozáruční servis, termíny dodání stroje. 

4.1. Princip vícekriteriálního rozhodování 

Cílem vícekriteriálního rozhodování je vybrání jedné varianty ze seznamu variant, 
které lze realizovat, na základě většího množství kritérií. Rozhodovací úlohy, ve kterých se 
rozhodujeme na základě posouzení dle více kritérií, nazýváme úlohy pro vícekriteriální 
rozhodování. 

Finanční manažer těžební společnosti je postaven před rozhodnutí: zda by měla firma 
investovat a do jakých konkrétních aktiv. Dále pak, jakým způsobem by si měla opatřit 
hotovost, kterou investice vyžaduje. Investice závisí na investičním rozhodnutí firmy, tedy 
na celkovém rozpočtu. Manažer hledá taková rozhodnutí, která budou ku prospěchu nejen 
samotné firmy, ale též jejích akcionářů. Čím lepší udělá rozhodnutí, tím více zhodnotí 
vklad, který do společnosti vložili. Je nutno brát též v potaz faktor času a nejistotu, kterou 
nám investice do budoucna může, ale nemusí přinést. Pokud firma vkládá svůj finanční 
kapitál do aktiv, která se v krátkém časové horizontu nemohou sama zaplatit, pak je 
vystavena, taktéž její akcionáři, značnému riziku. 

Pokud tedy k investici dojde, bude muset být financována dluhem, který bude 
splácen mnoho let. Je nutno tedy zvážit, zda dané rozhodnutí více přinese, než kolik za něj 
zaplatíme a zda je dluh pro danou společnost únosný. V reálných rozhodovacích situacích 
je zapotřebí brát v úvahu několik rozhodovacích kritérií. Cílem je výběr nejlepší  varianty 
podle všech uvažovaných hledisek a vyloučení variant neefetivních. Tato varianta se stane 
podkladem pro konečné rozhodnutí. Rozhodnutí (výběr jedné nebo více variant) dělá 
rozhodovatel. Je dána množina m variant, které jsou hodnoceny podle n kritérii. Varianty 
lze seřadit od nejlepší po nejhorší. Nejlépe vyhodnocená je tzv. Optimální varianta. 
V případě kvantifikace hodnocení se údaje uspořádají do vícekriteriální matice.  

4.1.1. Postup vícekriteriálního rozhodování variant: 

1. vytvoření množiny možností hodnocení kritérií 

2. stanovení vah jednotlivých kritérií 

3. hodnocení variant 

4. výběr nejvhodnějších variant 

5. seřazení variant 

K dispozici musí být alespoň dvě varianty možných řešení. 
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4.1.2. Matematický model 

V úloze vícekriteriálního hodnocení variant je množina rozhodovacích variant X = { 
X1, X2......XN  }, které se hodnotí podle kritérií Y1, Y2...Yk . Každá varianta Xi je, kdy i se 
rovná 1,2..n podle těchto kritérií popsána vektorem tzv. kriteriálních hodnot (yi1, yi2...yik). 
Matematický model úlohy VHV tak může být vyjádřen ve tvaru tzv. kriteriální matice. 

 

Obrázek č.  2   Kriteriální matice [3] 

Řádky kriteriální matice tvoří jednotlivé varianty a do sloupců se uvádí jednotlivá 
kritéria. Součástí matematického modelu úlohy vícekriteriálního rozhodování musí být 
i určení typu jednotlivých kritérií. Kritéria jsou typu maximalizačního nebo 
minimalizačního. Klasifikujeme je dle povahy a dle kvantifikovatelnosti. 

4.1.3. Klasifikace kritérií 

Dle povahy:  

1. maximalizační, zisková – nejlepší hodnoty mají nejvyšší hodnoty 

2. minimalizační, ztrátová – nejlepší hodnoty mají nejmenší hodnoty 

Dle kvantifikatelnosti: 

1. kvantitativní – údaje lze měřit 

2. kvalitativní – údaje nelze měřit 

Rozhodovací subjekt si může stanovit základní cíle. Mezi základní cíle patří: 

1. výběr jedné, tzv. kompromisní varianty – tato varianta je kompromisem mezi 
jednotlivými rozhodovacími kritérii. Rozhodovatele zajímá pouze první varianta 

2. uspořádání variant - varianty jsou uspořádány od nejlepší po nejhorší 

3. klasifikace variant - rozhodovatel rozděluje varianty do několika tříd 

Jednotlivá kritéria mají pro rozhodovatele různou důležitost, kterou kvantifikujeme a 
označujeme jako váhy kritérií. Čím je důležitost vyšší, tím je vyšší i jejich váha.  

4.1.4. Metody odhadu vah kritérií 

Pro stanovení vah existuje řada různých metod. Nejjednodušší jsou metody přímé, 
u kterých se určují váhy jednotlivých kritérií v bodové stupnici (metoda bodová, 
klasifikace kritérií do tříd). Důležitým pravidlem pro volbu vah: váhy volíme vždy tak, aby 
součet vah přes všechna kritéria dával jedničku. Dalším důležitým kritériem je, že čím 
důležitější je kritérium, tím větší mu přidělíme váhu. Váhy stanovím dle následujících 
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možností: 

1. Váhu jednotlivých kritérií si stanoví rozhodovatel  

Podle důležitosti jednotlivých kritérií si stanovím například, že první kritérium bude 
mít váhu 50 %, druhé 30 %, třetí 20 %, matematicky zapsáno v se rovná (v1, v2, v3), to se 
rovná (0.5; 0,2; 0,3). 

2. Metoda pořadí  

Rozhodovatel uspořádá kritéria od nejdůležitějšího po nejméně důležité. 
Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazena hodnota k, kdy k je počet kritérií, druhému kritériu 
číslo k-1 až po nejméně důležité kritérium číslo 1. Pokud by byla některá kritéria stejně 
důležitá, ohodnotíme je průměrem. Kontrolou je součet 1. 

 

Váhu příslušného kritéria si stanovím dle vztahu:   

∑
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=iv  váha í-tého kritéria 

=k  počet kritérií 

=ip   hodnota í-tého kritéria 
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3. Bodovací metoda 

Rozhodovatel si stanoví kvantitativně důležitost kritérií podle zvolené bodovací 
stupnice, např. 1 – 10. Čím důležitější bude kritérium, tím bude jeho vyšší ohodnocení. 
Matematický vztah pro odhad vah je stejný jako pro Metodu pořadí.  

4. Fullerův trojúhelník 

Jedná se o metodu párového srovnávání. Porovnáváme dvě kritéria a z každé dvojice 
vybereme to kritérium, které je důležitější. Toto kritérium se zvýrazní například 
zakroužkováním. Odhad vah kritérií získáme podle výše uvedeného vztahu pro výpočet 
váhy kritérií. Váhy sestavujeme pro lepší přehlednost pomocí Fullerova trojúhelníku. 
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Obrázek č.  3   Příklad Fullerova trojúhelníku [3] 

 

5. Saatyho metoda 

Jedná se o nejpoužívanější metodu odhadu s nejpropracovanějším postupem. 
Rozhodovatel porovnává všechny možné dvojice kritérií. Stupeň důležitosti jednoho 
kritéria před druhým se vyjadřuje ve stupnici 1 - 9, kde hodnota 1 odpovídá tomu, 
že dvojice kritérií má stejnou důležitost, hodnota 9 tomu, že důležitost jednoho kritéria 
absolutně převyšuje důležitost kritéria druhého. Informace z párového porovnávání lze 
sestavit do matice, která se označuje jako Saatyho matice. Rozhodovatel  může vyjadřovat 
své preference i verbálním způsobem. Verbální vyjádření se převede na numerickou 
stupnici.  

4.1.5. Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Metod pro vícekriteriální rozhodování variant je mnoho a každá metoda je založena 
na jiném principu. Nejčastěji se používá metoda váženého součtu, metoda funkce užitku, 
metoda TOPSIS a jiné.  

Pro moji diplomovou práci jsem si zvolila Metodu váženého součtu. Tato metoda 
vychází z principu maximalizace užitku. Metoda je založena na konstrukci lineární funkce 
užitku na stupnici 0 až 1. Nejhorší užitek má hodnotu 0, nejlepší varianta užitek 1, je tedy 
nejvýhodnější. Ostatní varianty budou mít užitek mezi těmito hodnotami. Celkový užitek 
lze pak spočítat jako vážený součet jednotlivých užitků podle jednotlivých kritérií.  
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=ijy  kriteriální hodnota 

=jD  nejnižší kriteriální hodnota 

=jH  nejvyšší kriteriální hodnota 
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4.2. Aplikace metody vícekriteriálního rozhodování pro výběr 
stroje. 

4.2.1. Předmět  poptávky  

Společnost nyní uvažuje nad nákupem kolového nakladače. Kolový nakladač je 
samojízdný stroj, který nabírá, těží nebo rýpe materiál prostřednictvím pohybu stroje 
dopředu. Materiál zdvíhá, přepravuje a vysypává. Rozhodnutím vedení podniku 
ve spolupráci s manažery bylo odsouhlaseno, že budou osloveny firmy, se kterými má 
akciová společnost dlouhodobou spolupráci. 

V praxi je používán následující postup: Nejprve je vypsáno výběrové řízení s názvem 
zakázky: "Pořízení kolového nakladače pro sekci Autodoprava". Prvním krokem je výběr 
vhodného stroje. Na trhu strojů pro lomovou mechanizaci mají dominující postavení čtyři 
firmy. K účelům mé diplomové práce použiji základní číselné  označení firem. Na základě 
mých konzultací a dotazů v této a další těžební společnosti jsem si ověřila identický postup 
při vybírání daného stroje. Firmám nabízejícím kolové nakladače je zaslána Výzva 
k podání nabídky. Do výzvy objednatel uvede všechny požadavky ohledně nabídky, 
hodnotící kritéria a závazný termín k doručení nabídky. Krátce po ukončení termínu je 
sestavena komise a ta formálně zkontroluje došlé nabídky (přílohou je výpis z obchodního 
rejstříku, živnostenský list atd.). Dále se vyhodnotí technické parametry, podmínky servisu, 
záruk,  určí se vítěz zakázky a pořadí hodnocených subjektů.  

Hodnocení probíhá na základě důležitosti jednotlivých kritérií na stroj, každému 
kritériu je přiřazena váha. Váha je stanovena numericky, na stupnici 1 – 10. Stroj s nejvyšší 
váhou je vyhodnocen jako nejvhodnější k výběru. V záznamu o hodnocení nabídek jsou 
uvedeny důvody výběru daného stroje a numerické vyčíslení vah. Ohledně výběru 
samotného financování stroje firma upřednostňuje nákup za hotové, pronájem či operativní 
leasing.  

4.2.2. Výběr vhodného stroje z dostupných variant 

Na základě podkladů získaných od firem zabývajících se distribucí stavebních 
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a těžebních strojů jsem připravila 4 varianty nabídky kolového nakladače jako základ pro 
kriteriální rozhodování, pomocí metody pořadí, zmíněné v předchozí kapitole, zvolila dest 
kritérii a rozhodla, zda jsou daná kritéria maximalizační či minimalizační. Uvedené 
parametry je vhodné posuzovat souhrnně. Cena je důležitým aspektem, avšak technické 
parametry, záruční a pozáruční servis mají též nemalou důležitost. Například u servisu je 
požadován dojezd servisního technik na odstranění závady do 2 hodin po písemném 
nahlášení poruchy. Jedná se o hrubý přepočet dojezdu do 100 km.  

Odhad vah, specifikace kritérií 

 

Tabulka č. 1   Stanovení vah jednotlivých kritérií 

Hodnota Kriterium Váha 

10 Cena v Kč 0,1818 

9 Výkon motoru v kW 0,1636 

8 Objem lopaty v m
3
 0,1454 

7 PHM v litrech 0,1272 

6 Cena servisu Kč/km 0,1090 

5 Servis do x hodin 0,0909 

4 Cena servisu Kč/hod 0,0727 

3 Cena za údržbu v Kč 0,0545 

2 Cena za opravu v Kč 0,0363 

1 Záruka v letech 0,0181 

 

Kriteriální matice 

Dalším krokem bude rozepsání variant do kriteriální matice. Každé kriterium je 
doplněno o hodnotu váhy a upřesnění, zda se jedná o maximalizační nebo minimalizační 
kriterium. 

 

Tabulka č. 2   Kriteriální matice variant pro výběr stroje 
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MIN/MAX MIN MAX MAX MAX MIN MIN MIN MIN MIN MIN 

Váha 10 9 1 8 7 3 2 5 4 6 

Firma A 5079000 223 12 4 21 80 30 2 560 1 

Firma B 5195000 200 36 3,8 14 81,4 20 2 740 25 

Firma C 5600000 199 12 4,4 13 62,8 20 2 679 1 

Firma D 5423340 220 36 4 19 59,3 10 2 590 1 
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Normalizovaná kriteriální matice 

V normalizované kriteriální matici se každý sloupec přepočítá pomocí vztahů 
uvedených v předchozí kapitole. 

 

Tabulka č. 3   Normalizovaná matice variant pro výběr stroje 
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Váha 0,1818 0,1636 0,0118 0,1454 0,0727 0,0545 0,0363 0,0909 0,1272 0,1090 

Firma A 1 1 0 0,3333 0 0,0633 0 0 1 1 

Firma B 0,7773 0,0416 1 0 0,875 0 0,5 0 0 0 

Firma C 0 0 0 1 1 0,8416 0,5 0 0,3388 1 

Firma D 0,339 0,875 1 0,3333 0,25 1 1 0 0,8333 1 

 

Užitek jednotlivých variant 

Posledním krokem je výpočet užitku každého kriteria. Výsledek pro každé kritérium 
je sečten a dohromady tvoří celkový užitek, jehož hodnota vypovídá o výhodnosti 
jednotlivých variant. Nejvyšší hodnota označuje nejlepší variantu z daných možností. 
Z tabulky č.4 vyplývá nejlepší varianta firmy C, označená zeleně. Druhá nejlepší varianta 
je označena žlutě. 

 

Tabulka č. 4   Vyhodnocení užitku jednotlivých variant 
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Váha 0,1818 0,1636 0,0118 0,1454 0,0727 0,0545 0,0363 0,0909 

Firma A 0,1818 0,1636 0 0,0484 0 0,0034 0 0 

Firma B 0,1413 0,0068 0,0181 0 0,1113 0 0,0181 0 

Firma C 0 0 0 0,1454 0,0727 0,4586 0,0181 0 

Firma D 0,0616 0,0181 0,0181 0,0484 0,0318 0,0545 0,0363 0 
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Váha 0,1272 0,1090  

Firma A 0,1272 0,109 0,6334 

Firma B 0 0 0,2956 

Firma C 0,0246 0,109 0,8284 

Firma D 0,0605 0,109 0,5633 

4.2.3. Vyhodnocení výběru stroje 
Na základě hodnoty celkového užitku se ukázala nejvýhodnější varianta firmy C 

s užitkem v hodnotě 0,8284 následovaná variantou firmy A s užitkem 0,6334. Tyto stroje 
splňují požadavky kladené firmou ve všech sledovaných směrech. Obě varianty se zdají 
být pro společnost výhodné, proto je zařadím do dalšího rozhodování a zpracuji k nim 
návrhy variant financování. 

4.3. Výběr konkrétních variant financování vybraných strojů 

4.3.1. Financování lomové mechanizace pomocí pronájmu 
Vybrané firmy nabízejí pronájem kolového nakladače. V nabídkách jsou definovány 

následující společné podmínky, shrnuty v měsíční splátce pronájmu stroje, a to:  

• záruku po dobu trvání pronájmu nebo do nasmlouvaného počtu motohodin, podle 
okolnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky po 500 Mth, včetně 
materiálu, dojezdu a práce mechanika,  

• likvidace ropných produktů,  

• zaškolení obsluhy při předání stroje,  

• pojištění stroje v plném rozsahu proti poruchám strojního a elektro charakteru.  

 

Měsíční splátka nezahrnuje:  

• mzdu osádky stroje,  

• PHM,  

• rychleopotřebené díly,  

• mazací tuky pro provádění každodenní údržby stroje.  

Nájemce je povinnen zajišťovat denní prohlídky a denní kontroly dle návodu 
na provoz a údržbu stroje. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Lišící se podmínky zhodnotím 
opět pomocí metody váženého součtu. 
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Stanovení kritérií pro vícekriteriální rozhodování 
 

• doba nájmu, 

• měsíční nájem, 

• doba splatnosti faktury, 

• motohodiny, 

• termín dodání ve dnech. 

 

Odhad vah, specifikace kritérií 

 

Tabulka č. 5   Stanovení vah jednotlivých kriterií 

Hodnota Kriterium Váha 

5 Měsíční nájem v Kč 0,3333 

4 Doba nájmu v měsících 0,2666 

3 Motohodiny ročně 0,2 

2 Termín dodání ve dnech 0,1333 

1 Doba splatnosti faktury ve dnech 0,0666 

 

Kriteriální matice 
 

Tabulka č. 6   Kriteriální matice variant pronájmu stroje 

 
Doba 

nájmu v 
měsících 

Měsíční 
nájem 

Doba 
splatnosti 

faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 

dnech 

MIN/MAX MAX MIN MAX MAX MIN 

Váha 4 5 1 3 2 

Firma  A 48 134078 30 5000 60 

Firma  C 24 186500 30 6000 30 
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Normalizovaná kriteriální matice 
 

Tabulka č. 7   Normalizovaná matice variant pronájmu stroje 

 
Doba 

nájmu v 
měsících 

Měsíční 
nájem 

Doba 
splatnosti 

faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 

dnech 

Váha 0,2666 0,3333 0,0666 0,2 0,1333 

Firma  A 1 1 0 0 0 

Firma C 0 0 0 1 1 

 

Užitek jednotlivých variant 

 

Tabulka č. 8   Vyhodnocení užitku jednotlivých variant 

 
Doba 

nájmu v 
měsících 

Měsíční 
nájem 

Doba 
splatnosti 

faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 

dnech 

Celkový 
užitek 

Váha 0,2666 0,3333 0,0666 0,2 0,1333  

Firma A 0,2666 0,3333 0,0666 0 0 0,6665 

Firma C 0 0 0 0,2 0,1333 0,3333 

 

Dle výše uvedeného vyhodnocení užitku je zřejmé, že firma A má vyšší celkový 
užitek než firma C, ač je termín dodání stroje delší, doba nájmu dvojnásobná a měsíční 
nájem nesrovnatelně nižší. Firma A nabízí též jako bonus denní pronájem, který 
se pohybuje v sazbě 650 – 700,- Kč za hodinu, v závislosti na výkonu a počtu směn. Tento 
pronájem by mohl být využit v případě, že by firma chtěla stroj pro několikadenní potřebu. 

4.3.2. Finacování pomocí operativního pronájmu 

Další možností financování stroje, které poskytují obě firmy, je operativní pronájem. 
Podnikatelská činnost spočívá ve full - servise operativním leasingu užitkových vozidel 
pro jejich užívání, v tomto případě právnickou osobou. Nájemce si pronajímá vozidlo 
od pronajímatele a má zajištěny služby související s provozováním tohoto vozidla. 
Nájemce a pronajímatel mají uzavřenu Rámcovou smlouvu o operativním leasingu. Dále je 
sepsána Doplňková smlouva, která přesně stanovuje podmínky pro konkrétní stroj. 
Doplňková smlouva obsahuje identifikaci vozidla, sjednanou dobu leasingu, den počátku 
smlouvy a kalkulaci měsíční splátky. Výpovědní doba je shodně 60 dní.  

Cenové podmínky 

• měsíční poplatek za správu stroje, 

• úroková sazba. 
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Služby poskytované v leasingu  

• údržba + letní a zimní pneu,      

• úhrada havarijního pojištění,     

• pojištění sedadla,        

• pronájem náhradního vozidla.        
 

Stanovení kritérií pro vícekriteriální rozhodování 

• měsíční pronájem, 

• doba operativního pronájmu, 

• motohodiny, 

• termín dodání stroje, 

• doba splatnosti faktury. 

 

Odhad vah, specifikace kritérií 
 

Tabulka č. 9   Stanovení vah jednotlivých kritérií operativního pronájmu 

Hodnota Kriterium Váha 

5 Měsíční pronájem 0,3333 

4 Doba operativního pronájmu 0,2666 

3 Motohodiny 0,2 

2 Termín dodání 0,1333 

1 Doba splatnosti faktury 0,0666 

 

Kriteriální matice 
 

Tabulka č. 10   Kriteriální matice variant operativního pronájmu 

 

Doba 
op. 
nájmu v 
měsících 

Měsíční 
pronájem 

Doba 
splatnosti 
faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 
dnech 

MIN/MAX MAX MIN MAX MAX MIN 

Váha 4 5 1 3 2 

Firma A 36 100500 60 7500 90 

Firma C 36 155600 30 7500 60 
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Normalizovaná kriteriální matice 
 

Tabulka č. 11   Normalizovaná matice variant operativního pronájmu. 

 

Doba 
op. 
nájmu v 
měsících 

Měsíční 
pronájem 

Doba 
splatnosti 
faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 
dnech 

Váha 0,2666 0,3333 0,0666 0,2 0,1333 

Firma A 0 0 1 0 0 

Firma C 0 1 0 0 1 

 

 

Užitek jednotlivých variant 
 

Tabulka č. 12   Vyhodnocení užitku jednotlivých variant 

 

Doba 
op. 
nájmu v 
měsících 

Měsíční 
pronájem 

Doba 
splatnosti 
faktury 

Motohodiny 
/ročně/ 

Termín 
dodání ve 
dnech 

Celkový 
užitek 

Váha 0,2666 0,3333 0,0666 0,2 0,1333  

Firma A 0 0 0,0666 0 0 0,6665 

Firma C 0 0,3333 0 0 0,1333 0,4666 

 

Firma A prokazuje i u operativního pronájmu vyšší užitek. Nabízí nižší měsíční 
pronájem a dobu splatnosti faktury až 60 dní.  

4.3.3. Financování pomocí finančního leasingu 

Podmínky smlouvy 

Finanční leasing pro lomovou mechanizaci je na trhu dostupný od několika 
finančních společností. Kontaktovala jsem obchodní zástupce  a na základě získaných 
informací a referencí od mého konzultanta jsem vybrala pro potřeby financování 
z několika kandidátů uvedenou nabídku. 

Platba stroje bude realizována prostřednictvím leasingu s leasingovou společností, 
v souladu s leasingovou smlouvou. Dohodnutá smluvní cena stroje je včetně montáže, 
zaškolení obsluhujícího personálu a technické dokumentace. Je nutné složit akontaci ve 
výši 30 % z ceny. Akontace musí být uhrazena do 30 dnů od převzetí stroje odběratelem. 
Ve smyslu § 445 obchodního zákoníku č. 531/1991 Sb., v platném znění až do úplného 
zaplacení smluvní ceny, včetně úroku z prodlení, je sjednána výhrada vlastnického práva 
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dodavatele. Náklady na přepravu kolového nakladače a pojistné hradí dodavatel. Odběratel 
je povinen na výše uvedený předmět smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu pro případ 
odcizení a živelné události.  

Dodavatel poskytuje na předmět smlouvy záruku 36 měsíců, resp. 5000 Mth, dle 
toho, která skutečnost nastane dříve, na celý stroj mimo rychle opotřebitelné díly.  

Záruční doba začíná dnem předání stroje. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za 
opotřebení předmětu smlouvy a za poškození nebo poruchy předmětu smlouvy způsobené 
neodbornou údržbou či obsluhou. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly 
dle spotřebního charakteru /pojistky, žárovky, břity radlice/. Záruční, pozáruční opravy 
a servisní práce budou prováděny dodavatelskou firmou. Dodavatel zajistí v případě 
poruchy stroje znemožňující jeho provoz, vyslání servisního technika ke stroji maximálně 
do 2 hodin od nahlášení závady.  

Pronajímatel zmocňuje nájemce k uplatňování nároků, které mu přísluší dle zákona 
nebo smlouvy vůči prodávajícímu, zejména pak k uplatňování nároků ze záručních 
a servisních podmínek a nároků z odpovědnosti za vady. Nájemce je povinen až 
do skončení leasingové smlouvy provést veškeré údržbářské práce předepsané 
prodávajícím. 

Základní údaje o finančním leasingu: 

• kupní cena, 

• splatnost leasingových splátek: na začátku splátkového období,  

• měna splátek: CZK,  

• úroková sazba: 5 % p.a., 

• mimořádná leasingová splátka: akontace 30 % z pořizovací ceny,  

• mimořádná leasingová splátka je splatná na účet: pronajímatele, 

• smluvní poplatky: 0 %, 

• zůstatková cena: 0 Kč, 

• pojištění předmětu leasingu: pronajímatel – hromadné, 

• pojišťovna: smluvní pojišťovna, 

• roční výše pojistného: 0,75 %, 

• spoluúčast: 10 000,- Kč, 

• povinné smluvní pojištění dle zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů,  

• povinné ručení předmětu leasingu 

• pojištění povinného ručení: pronajímatel – hromadné, 

• pojišťovna: smluvní, 

• typ pojistné sazby: fixní sazba, 

• roční výše pojistného: 1276,- Kč, 
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• limit zdraví, usmrcení,věcnou škodu a ušlý zisk. 

 

Leasingové splátky jsem zpracovala pomocí názorného umořovacího plánu. 
Počáteční hodnota je pořizovací cena snížená o akontaci.  

 

Tabulka č. 13   Leasingové splátky pro firmu A 

Měsíc Počáteční hodnota Úrok Poplatky Úmor Konečná hodnota 

1 3920000 16333 0 57642 3862358 

2 3862358 16093 0 57882 3804476 

3 3804476 15852 0 58123 3746353 

4 3746353 15610 0 58365 3687987 

5 3687987 15367 0 58609 3629379 

6 3629379 15122 0 58853 3570526 

7 3570526 14877 0 59098 3511428 

8 3511428 14631 0 59344 3452084 

9 3452084 14384 0 59592 3392492 

10 3392492 14135 0 59840 3332652 

11 3332652 13886 0 60089 3272563 

12 3272563 13636 0 60340 3212223 

13 3212223 13384 0 60591 3151632 

14 3151632 13132 0 60843 3090789 

15 3090789 12878 0 61097 3029692 

16 3029692 12624 0 61352 2968341 

17 2968341 12368 0 61607 2906733 

18 2906733 12111 0 61864 2844870 

19 2844870 11854 0 62122 2782748 

20 2782748 11595 0 62380 2720367 

21 2720367 11335 0 62640 2657727 

22 2657727 11074 0 62901 2594826 

23 2594826 10812 0 63163 2531662 

24 2531662 10549 0 63427 2468236 

25 2468236 10284 0 63691 2404545 

26 2404545 10019 0 63956 2340588 

27 2340588 9752 0 64223 2276366 

28 2276366 9485 0 64490 2211875 

29 2211875 9216 0 64759 2147116 
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30 2147116 8946 0 65029 2082087 

31 2082087 8675 0 65300 2016787 

32 2016787 8403 0 65572 1951215 

33 1951215 8130 0 65845 1885370 

34 1885370 7856 0 66120 1819251 

35 1819251 7580 0 66395 1752856 

36 1752856 7304 0 66672 1686184 

37 1686184 7026 0 66949 1619235 

38 1619235 6747 0 67228 1552006 

39 1552006 6467 0 67509 1484498 

40 1484498 6185 0 67790 1416708 

41 1416708 5903 0 68072 1348635 

42 1348635 5619 0 68356 1280280 

43 1280280 5334 0 68641 1211639 

44 1211639 5048 0 68927 1142712 

45 1142712 4761 0 69214 1073498 

46 1073498 4473 0 69502 1003996 

47 1003996 4183 0 69792 934204 

48 934204 3893 0 70083 864121 

49 864121 3601 0 70375 793746 

50 793746 3307 0 70668 723078 

51 723078 3013 0 70962 652116 

52 652116 2717 0 71258 580858 

53 580858 2420 0 71555 509303 

54 509303 2122 0 71853 437450 

55 437450 1823 0 72153 365297 

56 365297 1522 0 72453 292844 

57 292844 1220 0 72755 220089 

58 220089 917 0 73058 147031 

59 147031 613 0 73363 73668 

60 73668 307 0 73668 0 

  518513   3920000 4438513 
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Tabulka č. 14   Leasingové splátky pro firmu C 

Měsíc Počáteční hodnota Úrok Poplatky Úmor Konečná hodnota 

1 3555300 14814 0 52279 3503021 

2 3503021 14596 0 52497 3450524 

3 3450524 14377 0 52716 3397808 

4 3397808 14158 0 52935 3344873 

5 3344873 13937 0 53156 3291717 

6 3291717 13715 0 53377 3238339 

7 3238339 13493 0 53600 3184740 

8 3184740 13270 0 53823 3130916 

9 3130916 13045 0 54047 3076869 

10 3076869 12820 0 54273 3022596 

11 3022596 12594 0 54499 2968098 

12 2968098 12367 0 54726 2913372 

13 2913372 12139 0 54954 2858418 

14 2858418 11910 0 55183 2803235 

15 2803235 11680 0 55413 2747822 

16 2747822 11449 0 55644 2692179 

17 2692179 11217 0 55875 2636303 

18 2636303 10985 0 56108 2580195 

19 2580195 10751 0 56342 2523853 

20 2523853 10516 0 56577 2467276 

21 2467276 10280 0 56813 410464 

22 2410464 10044 0 57049 2353414 

23 2353414 9806 0 57287 2296127 

24 2296127 9567 0 57526 2238602 

25 2238602 9328 0 57765 2180836 

26 2180836 9087 0 58006 2122830 

27 2122830 8845 0 58248 2064582 

28 2064582 8602 0 58490 2006092 

29 2006092 8359 0 58734 1947358 

30 1947358 8114 0 58979 1888379 

31 1888379 7868 0 59225 1829154 

32 1829154 7621 0 59471 1769683 

33 1769683 7374 0 59719 1709963 
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34 1709963 7125 0 59968 1649995 

35 1649995 6875 0 60218 1589778 

36 1589778 6624 0 60469 1529309 

37 1529309 6372 0 60721 1468588 

38 1468588 6119 0 60974 1407614 

39 1407614 5865 0 61228 1346386 

40 1346386 5610 0 61483 1284903 

41 1284903 5354 0 61739 1223164 

42 1223164 5097 0 61996 1161168 

43 1161168 4838 0 62255 1098913 

44 1098913 4579 0 62514 1036399 

45 1036399 4318 0 62775 973624 

46 973624 4057 0 63036 910588 

47 910588 3794 0 63299 847290 

48 847290 3530 0 63563 783727 

49 783727 3266 0 63827 719900 

50 719900 3000 0 64093 655806 

51 655806 2733 0 64360 591446 

52 591446 2464 0 64629 526817 

53 526817 2195 0 64898 461920 

54 461920 1925 0 65168 396751 

55 396751 1653 0 65440 331312 

56 331312 1380 0 65712 265599 

57 265599 1107 0 65986 199613 

58 199613 832 0 66261 133352 

59 133352 556 0 66537 66815 

60 66815 278 0 66815 0 

 470274  3555300 4025574 
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Tabulka č. 15   Souhrnné vyhodnocení pro firmu A 

Cena celkem v Kč 5079000 

Měsíční splátka v Kč 67093 

Počet měsíců 60 

Akontace v Kč 1523700 

Celkem zaplaceno v Kč 4025574 

Celkem přeplaceno v Kč 470274 

 

Tabulka č. 16   Souhrnné vyhodnocení pro firmu C 

Cena celkem v Kč 5600000 

Měsíční splátka v Kč 73975 

Počet měsíců 60 

Akontace v Kč 1680000 

Celkem zaplaceno v Kč 4438513 

Celkem přeplaceno v Kč 518513 

 

Finanční leasing pro obě firmy je 60 měsíců. Tato doba je považována za dobu 
životnosti stroje. Po tuto dobu je stroj odepisován. V praxi se stroj využívá ještě minimálně 
další dva roky. Měsíční splátky odpovídají ceně bez akontace. V souvislosti s vyšší cenou 
nabízeného stroje firmy C je i celkové přeplacení větší než u firmy A.  
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4.4. Vyhodnocení jednotlivých variant 

Jak jsem již uvedla, při pořízení kolového nakladače nelze brát v úvahu jako jediné 
kritérium cenu. Při výběru je nutné zabývat se i dalšími parametry. 

Těžební společnost si stanovila pro výběr nakladače závazná kritéria daná normou 
a konkrétní kritéria vybraná dle dosavadních zkušeností se strojem v provozu.  Na základě 
vícekriteriálního rozhodování měla nejvyšší užitek firma C s následujícími parametry: cena 
5 600 000 Kč, výkon motoru 220 kW, záruka 12 měsíců, objem lopaty 4,4 m3, spotřeba 13 
l/Mth, cena za údržbu 62,8 Kč/h, cena za opravu 20 Kč/h, příjezd servisního technika do 2 
hodin. Cena za servis je 679 Kč/h a 1 Kč/km. Vzhledem k tomu, že užitek firmy A je 
blízký užitku firmy C, navrhla jsem možnosti financování pro obě firmy.  

První možností pořízení kolového nakladače je nákup za hotové. Jedná se 
o nejnákladnější formu financování, kdy společnost musí mít volné finanční prostředky. 
Stroj by byl v tomto případě zakoupen včetně příslušenství, se zárukou 3 let/3 000 Mth. 
Údržba stroje by však byla pouze po dobu záruky na základě servisní smlouvy. Je možnost 
dokoupení prodloužené záruky za stejných podmínek jako záruka původní. Při porovnání 
nabídek pouze na základě ceny je zřejmé, firma A má nižší cenu stroje ve výši 
5 079 000 Kč  

I přesto, že společnost tuto možnost financování může využít, nemusí se jednat 
o nejvhodnější variantu financování. Mohou se zvažovat i alternativní způsoby pořízení, 
jakými jsou pronájem, operativní a finanční leasing. 

Pokud bude kolový nakladač financován prostřednictvím pronájmu, pak lze 
konstatovat, že přínosem pronájmu je záruka po celou dobu, pojištění stroje a zaškolení 
obsluhy, taktéž pravidelné servisní prohlídky a při poruše dojezd a práce mechanika. 
Vyhodnocením užitku specifických kritérií, jakými byly měsíční nájem, doba splatnosti 
faktury, motohodiny, termín dodání a doba nájmu se ukázala výhodnější nabídka firmy A. 
Tento způsob financování je vhodný například v případě nutnosti krátkodobého pokrytí 
potřeb v rámci konkrétního projektu, bez nutnosti stroj zařadit do svého majetku.  

V případě pronájmu by společnost měla využít lepší nabídku firmy A, s dobou nájmu 
48 měsíců, splátkou 134 078 Kč, splatností faktury 30 dní, 5 000 Mth/ročně a termínem 
dodání 60 dní. Vzhledem k tomu, že firma plánuje dlouhodobé využití stroje, shledávám 
tuto variantu jako méně výhodnou. 

U operativního pronájmu jsou zajištěny veškeré služby související s provozováním 
kolového nakladače. Po ukončení doby operativního leasingu zůstává stroj obvykle ve 
vlastnictví pronajímatele. S ukončení smlouvy je možnost stroj odkoupit za zůstatkovou 
cenu. Pronajímatel poskytuje po celou dobu leasingu údržbu stroje, včetně dodání 
náhradních dílů, analýzy výstražných hlášení, dojezd mechanika, havarijní pojištění a při 
neprovozuschopnosti stroje pronájem stroje náhradního. Je možno též zajistit prodlouženou 
záruku na další tři roky. Pronajímatel nese veškerá rizika spojená s jakoukoli poruchou, 
poškozením či odcizení. Tato rizika má společnost započítána v ceně leasingové splátky. 
Smlouva je vypověditelná v tříměsíční lhůtě. Již při uzavírání smlouvy lze uzavřít smlouvu 
na tak dlouhou dobu, aby tato zůstatková cena byla co nejnižší. 

Nabídka operativního pronájmu od firmy A je výhodnější oproti druhé nabízené 
variantě firmy C. Doba operativního pronájmu činí 36 měsíců, splátka 100 500 Kč 
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měsíčně, splatnost faktury 60 dní, 7 500 Mth/ročně, s termínem dodání 90 dní. Tento typ 
financování by byl vhodný v případě odkupu stroje. Firma A prokazuje i v tomto případě 
financování vyšší užitek.  

Finanční leasing slouží k trvalému pořízení stroje. Při tomto způsobu pořízení je 
nutno složit akontaci ve výši 30 % z ceny stroje. Aktivum je po celou dobu majetkem 
leasingové společnosti. Teprve po skončení leasingové smlouvy přechází stroj do 
vlastnictví těžební společnosti. Smlouva není za normálních podmínek vypověditelná. 
Nájemce je povinen až do doby skočení leasingu provádět na svoje náklady veškeré 
předepsané údržbářské práce uvedené ve smlouvě. Pojištění hradí dodavatel. Ten může 
zároveň zajistit s pojišťovnou výhodnější sazbu pojištění. Nájemce sám uzavírá pojistné 
pro případ odcizení či živelné události. Na základě výše vypracovaných umořovacích 
plánů je zřejmé, že  finanční leasing firmy A se jeví výhodnějším. 

Finanční leasing těžební společnost využívá již pro rýpadla. Měsíčně jsou hrazeny 
pravidelné splátky, proto podnik musí zvážit riziko, kterým by mohla být například 
krátkodobá platební neschopnost. V rozhodování je nutno brát v potaz podíl dluhů na 
celkovém kapitálu. V případě volby tohoto financování je nabídka od firmy A výhodnější. 
Při ceně 5 079 000 Kč se pohybuje měsíční splátka v částce 67 093 Kč na dobu 60 měsíců, 
s akontací 1 523 700 Kč. Celkem dojde k přeplacení o 470 274 Kč.  

Další možností, kterou by firma mohla využít, je nabídka firmy A, a to výkup 
staršího stroje jakékoli kategorie s možností jeho využití jako zálohy na pořízení nového 
stroje. Výhodou tohoto financování je 0 % navýšení na pořízení nového stroje nebo 
výhodný operativní pronájem. Zajímavým marketingovým tahem při využití této nabídky 
je získání nejnovějšího chytrého mobilního telefonu. 

Pořízení kolového nakladače prostřednictvím spotřebitelského úvěru jsem ve své 
práci neanalyzovala z důvodu vysokých měsíčních splátek, vysokého úroku a žádné 
přidané hodnoty v podobě servisu, prodloužené záruky či jiných výhod. 

Pokud se bude těžební společnost rozhodovat pro pořízení kolového nakladače pouze 
na základě financování, pak ve všech finančních variantách je výhodnější nabídka firmy A. 
V případě rozhodování na základě technických parametrů v kombinaci s platbou za hotové 
se ukázala lepší firma C. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zvážení možností pořízení kolového nakladače. Vybraným 
podnikem se stala těžební společnost v Ústeckém kraji. K danému tématu mne inspirovala 
exkurze v uhelném lomu. Tématika mě zaujala a dohodla jsem se s manažerem nákupu 
na spolupráci.  

Společnost v současné době zvažuje nákup dalšího kolového nakladače. Jelikož 
se jedná o větší investici, je nutno se dobře rozhodnout, jaký způsob financování bude 
zvolen. Doposud firma upřednostňovala nákup za hotové. Na základě mého návrhu 
financování pronájmem, finančním leasingem či operativním pronájmem, jsem oslovila 
několik firem působících v oblasti lomové mechanizace. Jejich nabídky jsem zpracovala 
metodou vícekriteriálního rozhodování.  

Těžební společnost si stanovila základní požadavky, které by měl stroj splňovat. 
Těmto daným kritériím jsem pomocí metody odhadu vah kritérií, konkrétně metodou 
pořadí, přiřadila váhy. Kritéria jsem zpracovala do kriteriální matice a po její normalizaci 
jsem podle celkového užitku varianty vybrala dvě varianty stroje vhodného pro společnost 
od firmy A a konkurenční firmy C. Tyto dvě varianty jsem navzájem porovnala z pohledu 
tří způsobů financování: pronájmu, operativního a finančního leasingu.  

Detailní vyhodnocení jsem provedla v předcházející kapitole. Výsledek lze shrnout 
do výše uvedených doporučení. Při koupi za hotové firma investuje svoje finanční 
prostředky, tudíž není zadlužena ani zatížena měsíčními splátkami a poplatky. Jedná se 
o jednorázový výdaj hotovosti, při kterém se firma stává okamžitým vlastníkem stroje. Pro 
tento způsob financování je nejvhodnější varianta firmy A.  

Pro krátkodobé využití stroje se ukázal být vhodný pronájem, který zabezpečí firmě 
servis po celou dobu pronájmu, opravy provedené technikem, údržbu stroje a při poruše 
poskytnutí jiného stroje, do doby opravy původního. Výhodnější podmínky jsou nabídnuty 
opět firmou A.  

Operativní pronájem můžeme charakterizovat jako full servis, s výhodou odkoupení 
stroje za zůstatkovou hodnotu. Nabídka firmy A se ukázala být výhodnější z důvodu 
celkově vyššího užitku.  

Variantu finančního leasingu lze doporučit v případě, že firma nechce použít 
k nákupu velký objem finančních prostředků. Platby za leasing jsou rozloženy do delšího 
časového období. Tyto splátky pokryjí celou pořizovací cenu stroje. Za nevýhodu lze 
považovat nutné složení akontace ve výši asi 30 % procent z pořizovací ceny. Na základě 
umořovacího plánu je zřejmé, že dle nižší pořizovací ceny firmy A je nižší akontace i výše 
splátek. 

Domnívám se, že varianta vícekriteriálního rozhodování je vhodná pro využití 
výběru samotného kolového nakladače i variant financování. Pro konečný výběr je též 
nutná předchozí zkušenost s daným strojem, rozhodující roli hraje též management 
společnosti a finanční možnosti společnosti. 

V průběhu získávání dat a při jejich zpracování jsme nenarazila na žádné závažné 
problémy, kromě neochoty firem být konkrétní. Tento problém jsem řešila pomocí 
zástupných jmen firem. Data jsou založena na reálných podkladech.  
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