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Anotace 

 Zvolit optimální způsob financování dlouhodobého majetku je snahou 

managementu kaţdého podnikatelského subjektu. Správná volba způsobu krytí investic 

znamená pro firmu finanční úsporu, kterou je moţné vyuţít pro financování jejích dalších 

aktivit. Volba způsobu financování dlouhodobého majetku závisí na mnoha okolnostech. 

Jedná se o přístup vedení podniku k rozdělování volných finančních zdrojů a moţnostech 

firmy v závislosti na výsledcích hospodaření. Výběr způsobu financování je ovlivněn 

právní formou společnosti, dostupností cizích zdrojů, ale zároveň i schopností podniku 

poskytnuté cizí zdroje splácet, aniţ by to narušilo chod společnosti a její ekonomický 

rozvoj.  

Klíčová slova: dlouhodobý majetek; příspěvková organizace; akciová společnost; vlastní 

zdroje; cizí zdroje; investiční fond; leasing; úvěr 

 

Summary 

The proper way how to finance long-run property is a goal for a management of 

each company. Good choice of covering the investment can bring cost savings which 

might be used for other financial projects. The choice of way how to finance long-run 

property depends on many circumstances as for example approach of management to spare 

financial resources as well as possibilities of company to invest which are influenced by 

economical results. The way how to invest depends on company legal form, possibility to 

have access to other financial resources and ability to pay those resources off without 

risking company running and its economical development. 

Key words: long-run property; allowance organization; joint-stock company; company 

resources; other financial resources; investment fund; leasing; bank credit  
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1. Úvod  

Jednou z nejdůleţitějších činností kaţdého podnikatelského subjektu je plánování 

cash flow a s tím spojené plánování financování jednotlivých činností podniku. Jedná 

se o zdroje krytí majetku firmy, tj. správně zhodnotit finanční moţnosti podniku 

při zásobování, výrobě a výkonech, jeţ jsou pro jeho chod ţivotně důleţité. Velmi 

významnou roli však hraje také rozhodování o financování nového majetku vzhledem 

k udrţení kvality výroby, výrobků a sluţeb. 

Existuje celá řada moţností pořízení nových výrobních prostředků. Hlavním 

hlediskem pro analýzu financování je rozdělení pořízení majetku na nákup z vlastních 

zdrojů a nákup z cizích zdrojů. 

 Vlastními zdroji rozumíme vlastní finanční prostředky v hotovosti 

či na bankovních účtech. Cizími zdroji jsou finance získané od jiného subjektu ve formě 

půjčky, úvěru, leasingu, dotace apod. Kaţdá forma financování má své klady a zápory. 

Pokud se firma rozhodne pořídit nový majetek, je velmi důleţité správně zhodnotit 

všechny pozitivní i negativní dopady jednotlivých moţností a způsobů financování tak, 

aby to pro firmu znamenalo co nejniţší náklady a nejvyšší výnos. 

Významných faktorem ovlivňujícím rozhodování o způsobu financování je právní 

forma společnosti. Jiné moţnosti a účetní postupy má obchodní společnost a jiné moţnosti 

příspěvková organizace.  

Příspěvkové organizace patří do tzv. neziskových organizací, jeţ nejsou zaloţeny 

nebo zřízeny za účelem podnikání. Jsou zaloţeny za účelem provozování činnosti toho, 

kdo měl zájem na jejich zřízení. Je zde kladen důraz na dosahování výsledků hlavního 

poslání, přičemţ výše příjmů z něj je zpravidla druhořadou záleţitostí. Mezi neziskové 

organizace patří i obce, u kterých převaţuje charakter veřejné správy a sluţby, 

ale nevylučuje se i podnikatelská činnost těchto subjektů za účelem dosaţení zisku. 

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky 

se řídí Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a ekonomicky zhodnotit moţnosti 

financování pořízení vozidla pro svoz bioodpadu v podmínkách příspěvkové organizace 

a v podmínkách obchodní společnosti.  

Společností, pro kterou bude v tato diplomová práce analýzu provádět, jsou 

Technické sluţby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen Technické sluţby). 

Jejím zřizovatelem a 100 % vlastníkem je Město Chomutov, které rozhodlo, ţe podnik 

bude transformován na akciovou společnost. Jedná se tedy o jinou právní formu 

společnosti s jinými moţnostmi financování. 

Vedení Technických sluţeb rozhodlo o nákupu nového vozidla pro svoz 

bioodpadu a to v časovém horizontu několika měsíců. S ohledem na transformaci 
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příspěvkové organizace na akciovou společnost je tedy aktuální zhodnotit, kdy 

je nejvhodnější doba pro pořízení nového majetku – v době trvání subjektu jako 

příspěvkové organizace či nákup odloţit na dobu po transformaci na akciovou společnost.  

Provedením analýzy financování projektů pro Technické sluţby budou získány 

informace a výpočty potřebné k vyhodnocení optimální varianty financování nově 

pořizovaného majetku, práce má doporučit nejvýhodnější způsob financování výše 

uvedeného vozidla. 
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2. Analýza současných možností financování 

V této části se diplomová práce zaměří jednak na vznik společnosti Technické 

sluţby města Chomutova, příspěvková organizace, její současné fungování a současné 

moţnosti financování, a také na základní informace z oblasti finančního managementu, 

ze kterých bude práce vycházet v kapitole následující. 

 

2.1 Vznik a historie společnosti Technické služby Města 

Chomutov, příspěvková organizace 

Společnost Technické sluţby města Chomutova, příspěvková organizace sídlí 

v Chomutově. Jejím zřizovatelem je Statutární Město Chomutov (příloha č. 9). Historicky 

je hlavní činností městských technických sluţeb udrţování čistoty a pořádku obcí a správa 

zařízení spadajících do správy obcí, vč. veřejných pohřebišť. 

Město Chomutov, resp. Rada Městského národního výboru v Chomutově zřídila 

pro zajišťování výše uvedených sluţeb v r. 1958 rozpočtovou organizaci Městská údrţba.           

S platností od 1. ledna 1962 byla organizace Městská údrţba rozdělena 

na dva subjekty: 

  ● Městský stavební podnik 

  ● Městská údrţba pro bezúplatné sluţby. 

Na 3. plenárním zasedání Městského národního výboru Chomutov 15. května 1963 

bylo rozhodnuto o změně názvu subjektu Městská údrţba pro bezúplatné sluţby na:  

  ● Technické sluţby Chomutov, rozpočtová organizace. 

V roce 1994 byla rozpočtová organizace transformována na novou právní formu – 

příspěvkovou organizaci. Vzniká tedy podoba společnosti, v jaké funguje dodnes: 

  ● Technické sluţby města Chomutova, příspěvková organizace. 

2.2 Současnost 

Hlavní náplní činnosti Technických sluţeb je zajišťování komunálních sluţeb 

na území města Chomutov a to buď přímo poskytováním těchto sluţeb občanům města 

nebo fyzickým osobám oprávněných k podnikání, právnickým osobám, ostatním 

organizacím, dále pak zajišťování péče o majetek svěřený do péče Technických sluţeb 

Městem Chomutov. 

V současné době se dělí činnost Technických sluţeb na: 

- činnost hlavní 

- činnost doplňková. 
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 Rozsah hlavní činnosti je řešen vnitřním předpisem společnosti a odpovídá 

rozsahu jednotlivých provozoven podniku.    

Doplňkovou činností Technických sluţeb je činnost schválená Městem Chomutov 

k poskytování sluţeb ve spádových oblastech a v dalších místech spadajících mimo katastr 

města Chomutova. Tuto činnost poskytuje organizace v návaznosti na své kapacitní, 

technické a personální moţnosti. Mezi nejrozšířenější výkony, které jsou v rámci 

doplňkové činnosti realizovány, patří dílčí činnosti v rámci hospodaření s odpady. 

Technické sluţby se snaţí o neustálé zlepšování jakosti poskytovaných sluţeb, 

ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví lidí při práci, rovněţ 

i bezpečnosti a zdraví občanů a návštěvníků města. Jedná se o prioritu organizace, 

o čemţ svědčí uzavření certifikačních řízení manaţerských systémů v listopadu 2008 

získáním následujících certifikátů shody: 

● ČSN EN ISO 9001:2001 

● ČSN EN ISO 14001:2005 

● ČSN OHSAS 18001:2008 

● IQNET ČSN OHSAS 18001:2008 

● IQNET ČSN EN ISO 9001:2001 

● IQNET ČSN EN ISO 14001:2005 

● Zlatý certifikát od CQS Sdruţení pro certifikaci systémů jakosti 

● Certifikát EKOKOM pro sběr a svoz komunálního odpadu.    

„Certifikační řízení prováděla certifikační společnost CQS. Dle auditorů je celý 

systém v organizaci na velmi dobré úrovni a podporuje hladký chod organizace 

vč. rychlého řešení při projednávání případných incidentů“. [Výroční zpráva za rok 2008, 

TSMCH] 

 Vydané certifikáty jsou platné do roku 2011.    

Rada města Chomutova, jako zřizovatele Technických sluţeb, schválila 

transformaci příspěvkové organizace na akciovou společnost. Z toho důvodu byly některé 

činnosti spadající pod Technické sluţby převedeny do správy jiných subjektů.  

Ke dni 1. února 2008 bylo převedeno Kamencové jezero pod organizaci Správa 

sportovních zařízení Chomutov s.r.o., dne 1. března 2008 převedena Parkoviště do správy 

Městské policie Chomutov, 1. března  2008 převeden Útulek pro psy do správy 

Podkrušnohorského zooparku Chomutov. 

Od r. 2008 je řešen převod dalších činností pod jiné subjekty, a to veřejných WC, 

městské trţnice, hřbitovních a pohřebních sluţeb. 

Transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost se měla uskutečnit 

s platností od 1. ledna 2010. Vzhledem k přetrvávající hospodářské krizi je však 
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Město Chomutov jako vlastník Technických sluţeb nuceno transformaci odloţit z důvodu 

nedostatku finančních zdrojů pro pokrytí počátečních finančních potřeb nově vznikající 

společnosti. Činnosti spojené s přechodem na jinou formu společnosti však pokračují s tím, 

ţe přechod se uskuteční v průběhu roku 2010 nebo k 1. lednu 2011 dle finančních 

moţností Města Chomutov. Pozastavením transformace není dotčen záměr pořídit vozidlo 

pro svoz bioodpadu, proto je nadále aktuální provedení analýzy moţností financování 

v této diplomové práci. 

 V současné době představují základní organizační sloţky Technických sluţeb 

tyto provozovny: 

  ● Údrţba místních komunikací 

  ● Údrţba veřejného osvětlení 

  ● Čištění města  

  ● Odvoz odpadů  

  ● Odpadové hospodářství Města Chomutova 

  ● Hospodaření s odpady (separace odpadů) 

  ● Údrţba veřejné zeleně 

  ● Doprava  

  ● Pomocné hospodářství (dílny) 

  ● Hřbitovní sluţby   

  ● Pohřební sluţby  

  ● Veřejná WC  

  ● Městská trţnice 

   Provoz zajišťovaný prostřednictvím nájemce: 

  ● Vazárna  

Náplň činností jednotlivých provozoven vychází z dílčích úkolů konkrétního 

zaměření těchto provozoven. Mezi hlavní činnosti patří komplexní blokové čištění, údrţba 

veřejné zeleně, údrţba místních komunikací. Významné místo patří činnostem na úseku 

odpadového hospodářství, kde Technické sluţby zabezpečují komplexní sluţby. 

Hlavní činnosti organizace je financována z příspěvku od zřizovatele. Průměrná 

výše ročního příspěvku od roku 2006 činí 92 834 tis. Kč. 

K  30. červnu 2009 měla organizace 207 zaměstnanců. 
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2.3 Financování podniku 

Rozhodnutí o financování dlouhodobého movitého či nemovitého majetku 

předchází analýza, která má za úkol posoudit chod podniku, jeho vznik, historii, 

konkurenci, vedení, dále je velmi důleţité provést rozbor hospodaření firmy za několik 

účetních období po sobě jdoucích. 

Financování podniku je zaloţeno na schopnosti managementu zajistit dostatečný 

kapitál a jeho efektivní vyuţití k chodu společnosti. Kapitálem rozumíme zdroje 

financování podniku. Finanční stránka podnikání je neoddělitelně spjata se stránkou 

majetkovou.  Je třeba znát tok majetku a vlivy, které ho ovlivňují (trhy, odběratelé, 

dodavatelé, výrobky a sluţby, cíle), abychom odhadli, jak se budou vyvíjet toky finanční. 

Aktivity, které mají za úkol zajistit efektivní financování podniku, se nazývají 

finanční management. 

2.3.1 Finanční management 

Úloha finančního managementu je podrobně popsána mj. v publikaci Účetnictví 

pro manaţery [Sedláček, 2005]. Stručně ji můţeme rozdělit do 4 hlavních oblastí: 

1. Získávání kapitálu pro současné i budoucí potřeby podniku 

2. Rozhodování o rozdělení finančních zdrojů 

3. Rozhodování o rozdělení zisku 

4. Řízení, evidence, rozbor a kontrola hospodářské činnosti podniku. 

2.3.2. Finanční tok 

Tok kapitálu členíme na 

● Vnitřní tok kapitálu 

● Vnější tok kapitálu 

Vnitřní tok kapitálu tvoří vloţené finanční prostředky při zahájení podnikání 

k nákupu majetku a pracovní síly. Při prodeji výrobků a sluţeb se utrţený kapitál vrací zpět 

do podniku a stává se zdrojem financování, které nazýváme vlastní produkční činnost. 

Jedná se o tzv. samofinancování podniku. 

Vnější tok kapitálu neodmyslitelně patří k vnitřnímu a doplňuje jej. Patří sem 

mj. bankovní a jiné úvěry a operace na kapitálovém trhu. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe podnik má dvě moţnosti, jak financovat investice: 

● Interní (vlastní) zdroje 

● Externí (cizí) zdroje. 

Při volbě způsobu financování není jednoduché zvolit jednoznačné řešení. Kaţdá 

moţnost má své výhody a nevýhody, své náklady. Většinou se optimálním řešením stává 

jejich kombinace.  
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2.3.2.1 Externí zdroje 

Externí (také vnější, cizí) zdroje umoţňují na straně jedné rozsáhlejší 

a dynamičtější rozvoj podniku, na straně druhé je však třeba si uvědomit, ţe představují 

růst nákladů (placení úroků) a růst závislosti na jiných osobách (banky, úvěrové 

a leasingové společnosti, jiné fyzické či právnické osoby atp.). 

Cenou (nákladem) za cizí zdroje je úrok, který musí firma zaplatit svým 

věřitelům. Úrokové sazby jednotlivých zdrojů jsou různé, jejich výše se odvíjí od celé řady 

faktorů, jako je rizikovost firmy, zajištění investice a její návratnost apod. Čím vyšší je 

zadluţenost firmy, tím vyšší je také její rizikovost a náklady na získání dalších cizích 

zdrojů se tím zvyšují. 

Nejčastěji vyuţívaným cizím zdrojem financování jsou úvěry.  

Obchodní, nebo také dodavatelský úvěr, je nejjednodušší forma úvěrování. Je 

závislá na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem o způsobu  plateb a hlavně době 

splatnosti závazků odběratele a zároveň příjemce úvěru. Čím delší je splatnost takového 

závazku, tím výhodnější je pro příjemce z hlediska pouţití „cizích peněz“. 

Bankovní úvěry jsou nejvyuţívanější formou externích zdrojů. Banky v současné 

době nabízejí celou škálu bankovních úvěrů.  

Hojně vyuţívaným způsobem financování investic z cizích zdrojů je leasing. 

Od bankovního úvěru se liší snazší dostupností, rychlejším vyřízením všech formalit. 

Pro mnoho lidí však hlavní nevýhodou finančního leasingu bývá vlastnictví předmětu – 

vlastníkem leasované věci je po celou dobu pronájmu leasingová společnost. Klient tedy 

nemůţe samostatně s věcí nakládat a rozhodovat o ní. Srovnání finanční výhodnosti 

leasingu a úvěru se nedá paušalizovat.  Je závislá na konkrétním obchodním jednání, 

předmětu financování, bonitě a podnikatelském záměru daného subjektu. 

Výhodou financování cizími zdroji je fakt, ţe zaplacené úroky jsou daňově 

uznatelnými náklady, sniţují tedy daňový základ a tím i náklady na cizí zdroje. Tento efekt 

nazýváme „ úrokový daňový štít“. 

2.3.2.2 Interní zdroje 

Interní (také vlastní) zdroje by měly vţdy tvořit základ financování kaţdého 

podniku. Většina firem si však neuvědomuje, ţe ani vlastní zdroje nejsou zadarmo. 

Nákladem vlastních zdrojů je podíl na hospodářském výsledku (u společnosti s ručením 

omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a druţstva) nebo 

dividenda (u akciové společnosti). Dalším nákladem za vlastní zdroje, kterými je zisk, je 

daň z příjmu, kterou musí firma zaplatit. Nelze opominout také tzv. oportunitní náklady 

(náklady obětované příleţitosti). Jedná se o fiktivní náklady, které kvantifikují ekonomické 

důsledky rozhodnutí, kdyţ zdroje firmy nejsou pouţity na nejlepší moţnou alternativu.  
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Mezi hlavní interní zdroje patří: 

● odpisy fixního majetku 

● nerozdělený zisk 

● rezervní fondy podniku. 

Nejvýznamnější zastoupení z výše uvedených interních zdrojů mají odpisy 

fixního majetku. Odpisy se, na rozdíl od nerozděleného zisku, velmi dobře plánují.  

Odpisy dělíme na: 

● daňové  

● účetní. 

Daňové odpisy jsou stanovené Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, § 26. a násl. Daňové odpisy jsou závazné. O účetních 

odpisech rozhoduje podnik samostatně dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, § 28 a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., §56, a to na tak dlouhou dobu, která 

odpovídá praktickému opotřebení daného majetku, maximálně však do výše jeho ocenění 

v účetnictví. Účetní odpis tedy můţe trvat kratší či delší dobu neţ odpis daňový.   

Faktory, které ovlivňují jak účetní, tak daňové odpisy: 

1. výše ceny dlouhodobého majetku 

2. doba odpisování 

3. způsob odpisování. 

V případě účetních odpisů by se doba odpisování vţdy měla odvíjet 

od ekonomické ţivotnosti daného majetku. 

2.3.3 Hospodaření příspěvkových organizací 

  Příspěvkové organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými 

1. vlastní činností  

a) hlavní 

b) doplňkovou 

2. z rozpočtu svého zřizovatele. 

Dále vyuţívají prostředků ze svých fondů, příp. darů od fyzických či právnických osob.   

Zřizovatel můţe na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv odčerpat volné peněţní 

prostředky z doplňkové činnosti. Zasahovat však do jiţ schváleného rozpočtu v průběhu 

roku by měl pouze ze závaţných a objektivních důvodů. 

Příspěvková organizace pouţívá výnosy z doplňkové činnosti přednostně 

pro pokrytí výdajů hlavní činnosti. 
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Na základě rozpočtových pravidel vytvářejí příspěvkové organizace fondy 

(rezervní, investiční, fond odměn, fond kultury a sociálních potřeb), které jsou významným 

nástrojem pro manipulaci s hospodářským výsledkem. 

Účetnictví příspěvkových organizací se řídí následujícími předpisy: 

● Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

● Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů 

● Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 

samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními 

sloţkami státu, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Zdroje finančního hospodaření Technických služeb 

2.4.1. Finanční zdroje - výnosy 

Zajištění činností organizace vyţaduje potřebné zdrojové krytí. Technické sluţby 

vyuţívají několika pramenů ke svému financování (graf č. 1): 

● Příspěvek na provozní činnost 

Jedná se o příspěvek od zřizovatele Města Chomutov. Tento příspěvek je 

připisován na účet Technických sluţeb na základě finančního plánu pravidelně 2 x měsíčně 

v předem stanovené výši. Finanční plán je navrhován vedením Technických sluţeb a jeho 

rozpis na celý hospodářský rok vychází ze schváleného provozního příspěvku 

a ze schváleného limitu mzdových prostředků usnesením Zastupitelstva Města Chomutov. 

Návrh rozpisu přídělu dotace pro následující rok a jeho časové členění vychází 

ze schváleného rozpočtu Města Chomutov. 

Dle struktury příspěvku z grafu č. 1 se jeví jeho výše pro rok 2009 vyšší neţ 

v předchozích letech. Je to dáno tím, ţe graf dle poskytnutých hospodářských výkazů 

společnosti počítá v roce 2009 pouze s poměrnou částí příspěvku k 30. červnu 2009. 

Celková výše příspěvku dle schváleného rozpočtu pro rok 2009 činí 93 800 tis. Kč, 

odpovídá tedy průměrné výši příspěvku v minulých letech.  

● Výnosy z hlavních činností a z doplňkových činností 

   V souladu se Zřizovací listinou Technických sluţeb se vykazují výnosy zvlášť 

z hlavní činnosti a zvlášť z doplňkové činnosti.  
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Graf č. 1 – Zdroje finančního hospodaření společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková 

organizace 

   [zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

●  Dále se v příjmech a výnosech v hlavních poloţkách promítají: 

- ostatní příjmy 

- úroky 

- náhrady škod 

- náhrady za pracovní úrazy 

- ostatní výnosy 

- smluvní pokuty 

- dotace na pracovní místa. 

  Jedná se však o poloţky zanedbatelné vzhledem k celkovým příjmům a výnosům 

společnosti. Tyto poloţky se na celkových výnosech podílí cca 2 %. 

Vzhledem k tomu, ţe firma poskytuje sluţby širokému spektru odběratelů, 

neubrání se vzniku nedoplatků za poskytnuté práce. Vývoj úhrad částek jednotlivými 

dluţníky je společností pravidelně sledován, kromě snahy o dosaţení úhrad smírnou cestou 

je často nutné vymáhání pohledávek soudní cestou v součinnosti s právním oddělením, 

k vymáhání dluţných částek je vyuţívána také činnost soukromého exekutora. Vývoj stavu 

nedoplatků za poskytnuté sluţby je znázorněn v grafu č. 2: 
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Graf č. 2 – Podíl výše nedoplatků po lhůtě splatnosti na celkových výnosech společnosti Technické služby 

města Chomutova, příspěvková organizace 

 

[zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe pravidelné sledování výše nedoplatků a jejich 

vymáhání je účinné. Jejich výše se pohybuje max. do výše 5,2 % z celkových výnosů 

a neohroţuje tedy finanční situaci organizace. 

2.4.2 Náklady 

Výše finančních prostředků pro krytí nákladů organizace se stanoví na základě 

finančního plánu (rozpočtu).  

Náklady společnosti se dělí na dvě části (graf č. 3): 

● Náklady na investice (výdaje na investice) 

● Náklady na provozní činnost.    

V rámci nákladů na investice byl v jednotlivých sledovaných letech realizován 

nákup techniky pro zajištění údrţby veřejné zeleně, pro dopadové hospodářství a další 

techniky pro zabezpečení chodu jednotlivých provozoven. 

 Náklady na provozní činnost se dále dělí na náklady na hlavní činnost a náklady 

na doplňkovou činnost.   
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Graf č. 3 – Výše celkových nákladů společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

          [zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

 

Pro hledání nových způsobů financování v následující kapitole této práce je nutné 

zhodnotit platební morálku společnosti. Z údajů v rozvaze společnosti (příloha č. 1) 

můţeme dle následujícího vztahu vypočítat dobu úhrady závazků podniku dodavatelům: 

 

Du    [měs.]                                           (1) 

 

Du … doba úhrady závazků z obchodního styku 

Z … závazky z obchodního styku 

S … výkonová spotřeba 

 

Na základě výpočtu doby úhrady závazků vůči dodavatelům (příloha č. 4) 

v jednotlivých letech můţeme konstatovat, ţe firma platí své závazky za 2 – 3 měsíce, 

coţ odpovídá standardní době splatnosti 30 – 90 dní. Z toho vyplývá, ţe Technické sluţby 

platí své závazky řádně a včas. 
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2.4.3 Základní zdroje krytí v oblasti nákupu majetku 

Financování nákupu dlouhodobého majetku Technických sluţeb je řešeno v rámci 

investičního fondu organizace. Základním zdrojem tohoto investičního fondu jsou 

1. účetní odpisy zahrnující odpisy dlouhodobého majetku pořízeného k 31. prosinci 

ukončeného hospodářského roku 

2. účetní odpisy dlouhodobého majetku pořizovaného postupně v průběhu běţného 

hospodářského roku v návaznosti na reálné zdroje k danému pouţití. 

Účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací vychází 

z Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

„Účetní odpisování dlouhodobého majetku je dovoleno pouze příspěvkovým 

organizacím (§ 34 vyhlášky) na základě sestaveného odpisového plánu v souladu 

se zákonem o účetnictví“.  

„Význam účetních odpisů spočívá v tom, že vyjadřují míru opotřebení majetku 

v důsledku jeho používání. Tato míra opotřebení by se tedy měla promítnout do odpisového 

plánu.“  

„Účetní jednotky tedy sestaví odpisový plán podle vlastních postupů 

a předpokladů, jak dlouho bude majetek využíván, a poté zahrnují hodnotu odpisů 

do nákladů.“ [RŮŢIČKOVÁ, 2006] 

 Způsob účetního odpisování dlouhodobého majetku je v organizaci Technické 

sluţby stanoven Směrnicí pro hospodaření s majetkem. Ta stanovuje způsob tvorby 

odpisového plánu a dále pevně stanovené odpisové sazby v procentech a dobu odpisování 

v letech pro jednotlivé druhy strojů a zařízení dle jejich předpokládané ţivotnosti. 

Procentuální odpisová sazba účetních odpisů stanovená směrnicí vychází z daňových 

odpisů.  Výpočet roční výše odpisů je pevně dán výše uvedenou směrnicí: 

 

Odpisr = VC                                 (2) 

 

Odpisr … roční odpis 

VC … vstupní cena 

OS … odpisová sazba 

 

Odpis za období kratší neţ jeden rok vypočteme tak, ţe měsíční odpis násobíme 

počtem měsíců, pro které odpis počítáme. 

Podkladem pro nákup dlouhodobého majetku je tzv. plán odpisů, rozdělený 

na 3 části. Plán odpisů je tvořen vţdy na následující rok a vychází z odpisů majetku, který 

byl nebo bude pořízen (obr. č. 1):  
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Obrázek č. 1 Části plánu odpisů 

[zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

  

Propočet odpisů se vţdy provádí na celé následující účetní období. 

 

Jednotlivé kroky plánu odpisů: 

1. První část tvorby plánu odpisů na následující rok vychází s posuzování dílčích 

majetkových sloţek, kterými jsou: 

a) dlouhodobý hmotný majetek účetně vedený Technickými sluţbami v průběhu 

minulého účetního období časově tak, jak byl postupně realizován a jedná se o výchozí 

stav tohoto majetku k 1. lednu následujícího účetního období 

b) dlouhodobý nehmotný majetek účetně vedený Technickými sluţbami v průběhu 

minulého účetního období a jde o výchozí stav tohoto majetku k 1. lednu následujícího 

účetního období. 

2. Druhá část tvorby plánu odpisů na následující účetní období vychází z odpisů majetku 

realizovaných v závěru minulého účetního období, odpisy se tedy promítají 

aţ v následujícím účetním období. 

3. Třetí část tvorby plánu odpisů na následující účetní období vychází z plánu realizace 

obnovy a rozvoje majetku v tomto období.   

Existují však samozřejmě vlivy, které mohou skutečnou výši odpisů v daném roce 

ovlivnit. Jedná se zejména o: 

● Výsledky výběrových řízení na nákup jednotlivých předmětů financovaných    

z investičního fondu Technických sluţeb 

● Aktuální řešení nákupu dlouhodobého majetku v průběhu roku 

● Skutečná časová realizace nákupu dlouhodobého majetku v průběhu roku 

Odpisy z min. úč. 

období promítající 

se do plán. úč. 

 období 

 

Plán odpisů 

 

Odpisy k datu 

 1.1. příslušného 

 úč. období 

 

Odpisy z průběhu 

plánovaného    

úč.  období 
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● Skutečná výše pořizovacích cen jednotlivých předmětů 

● Výše skutečné nákladové ceny v návaznosti na moţný odpočet DPH na vstupu 

s přihlédnutím k výši koeficientu pro promítnutí odpočtu DPH (pozn.: o koeficientu DPH 

se práce zmiňuje v následující kapitole při rozboru výsledků hospodaření Technických 

sluţeb). 

● Časový postup transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost. 

Pro přehlednost je níţe uveden přehled plánu odpisů a výše zdrojů ke krytí 

nákupu dlouhodobého majetku v posledních třech letech, tedy v r. 2007, 2008 a 2009 

(tabulka č. 1): 

Tabulka č. 1 Plán odpisů r. 2007, 2008, 2009 

Část plánu 2007 2008 2009 

1. 11 626 063,00 Kč 11 056 562,00 Kč 11 396 230,00 Kč 

2.      863 636,00 Kč   1 095 114,00 Kč       402 482,00 Kč 

3. ---      621 111,00 Kč       583 663,00 Kč 

Plán odpisů celkem 12 489 699,00 Kč 12 772 787,00 Kč 12 382 375,00 Kč 

Zůstatek inv. fondu k 1.1.   3 238 968,00 Kč      3 198 006,00 Kč      583 512,00 Kč 

Zdrojové krytí CELKEM  15 728 667,00 Kč 15 970 793,00 Kč 12 965 887,00 Kč 

    [zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

Pozn.:  V r. 2007 se odpisový plán skládal pouze ze dvou částí. 

Společnost Technické sluţby postupuje při realizaci odpisového plánu v několika 

krocích následujícím způsobem [Směrnice pro hospodaření s majetkem]: 

1. Realizace nákupu potřebných řešení obnovy stávající techniky a zařízení nebo potřeba 

nákupu k zajištění rozvoje sluţeb bude vycházet v návaznosti na zdrojové krytí 

investičním fondem. 

2. Pokud by v průběhu roku došlo k potřebné změně pořizovaného nebo  odpisovaného 

dlouhodobého majetku z důvodu neočekávané situace, kterou je nutné zabezpečit, bude 

tato situace řešena tím, ţe takový majetek bude zařazen do seznamu pořizovaného 

majetku s tím, ţe nahradí některý v seznamu zařazený. 

3. 1 x čtvrtletně, vţdy po ukončení čtvrtletí, bude provedena kontrola a upřesnění výše 

odpisů pro pouţití finančních zdrojů v rámci plánu odpisů pro celý rok z hlediska 

postupné realizace nákupu dalšího dlouhodobého majetku. 

4. V případě vzniku potřeby dalšího zdrojového krytí na nákup majetku v průběhu roku 

bude společnost postupovat v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 4, 

čerpáním z rezervního fondu Technických sluţeb. 
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2.4.4 Realizace plánu odpisů v r. 2009 skutečným nákupem dlouhodobého 

majetku 

  Přetrvávající špatná hospodářská situace a nastalá hospodářská krize ve světě 

a potaţmo v České republice se také odrazila v hospodaření společnosti Technické sluţby 

Chomutov. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bylo nutné nákup některého 

majetku odloţit do příštích let. Je tedy zřejmé, ţe i kdyţ je sestaven pro kaţdý rok 

odpisový plán, na jehoţ základě probíhá pořizování majetku, mohou v průběhu roku nastat 

změny v jeho plnění.  

 Zdroje krytí v průběhu let 2007, 2008 a 2009 se pohybují ve stejné výši, přibliţně 

se jedná o zdroje ve výši 16 mil. Kč. V průběhu roku 2009 byly Technické sluţby svým 

zřizovatelem nuceny uvolnit 4 597 950,- Kč ze svého investičního fondu a poskytnout je 

pro účely Města Chomutov. Tím bylo zrealizováno méně investic, neţ stanovil odpisový 

plán. Nebyly realizovány dodávky v celkové hodnotě 3 060 000,00 Kč, výše 

předpokládaného ročního odpisu se tím sníţila o 174 400,00 Kč. 

2.5 Hodnocení současné podoby financování 

 V současné době vyuţívá společnost Technické sluţby pouze jednu formu 

financování, nákup v hotovosti ze zdrojů investičního fondu. Je tím značně limitována, 

neboť vlivy uvedené v kapitole 2.4.3 jsou nepředvídatelné a mohou se negativně odrazit při 

samotné realizaci nákupu nového dlouhodobého majetku. Organizace pak musí od záměru 

odstoupit a nákup odloţit do budoucna, protoţe nemá připravenou další moţnou variantu 

financování. Neuskutečnění plánovaného pořízení majetku však můţe negativně ovlivnit 

činnost firmy, zvlášť v případě, kdy se jedná o nákup majetku nutného k poskytování 

sluţeb v rámci hlavní činnosti a je pro její chod nepostradatelný.  
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3. Nové způsoby a možnosti financování 

  Ve třetí části se tato diplomová práce zabývá dalšími moţnostmi financování 

vhodnými pro organizaci Technické sluţby.  Jedná se o způsoby financování dosud 

v organizaci Technické sluţby nevyuţívané, a to financování formou leasingu nebo úvěru. 

Další moţností, jak financovat projekty, je dotace z fondů Evropské unie. 

 Fondy EU nabízejí širokou škálu finanční pomoci slouţící k podpoře 

mj. hospodářského růstu. Není však snadné zorientovat se v moţnostech získání unijní 

podpory. V České republice existuje několik společností, které se problematice dotací 

z fondů EU věnují. Disponují odbornými znalostmi a mají se získáváním podpory z fondů 

EU zkušenosti.  

 Ţádat o podporu z fondů EU mohou mj. obce, kraje, podnikatelé, neziskové 

organizace a další. Je moţné získat aţ 100 % nákladů na daný projekt. 

 Získání dotačního titulu je záleţitost vyţadující splnění mnoha podmínek 

v následujících krocích: 

● Projektový záměr 

● Nalezení vhodného zdroje financování (druh dotace) 

● Zpracování ţádosti 

● Předloţení ţádosti k posouzení 

● Uskutečnění projektu 

● Vyhodnocení projektu. 

 Vzhledem k náročnosti vypracování celého projektu čerpání dotace z fondů EU 

se tato diplomová práce nebude tímto způsobem financování zabývat a zaměří se pouze 

na výše uvedené financování prostřednictvím leasingu a úvěru. 

 Vyuţití různých forem financování vychází z právní formy organizace. Technické 

sluţby jako příspěvková organizace mají limitované moţnosti při výběru způsobu 

financování. Je předpoklad, ţe po transformaci na akciovou se moţnosti způsobu 

financování rozšíří. 

3.1 Předmět financování 

Společnost Technické sluţby plánuje v roce 2010 nakoupit do svého vozového 

parku pro hlavní činnost vozidlo pro svoz bioodpadu v následující konfiguraci: 

Podvozek: MAN TGX 6x2-2 

Nástavba:  FAUN VARIOPRESS ONE STOP systém (lisovací nástavba) 

Cena vozu vč. nástavby: 5,8 mil Kč bez DPH 
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Obrázek č. 2 MAN TGX 6x2-2 vč. nástavby VARIOPRESS ONE STOP 

[zdroj: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace] 

 

3.2 Čerpání z investičního fondu 

Rozpočet příspěvku od zřizovatele pokrývá pouze náklady na hlavní činnost 

organizace, pro kterou je určen. K financování nového dlouhodobého majetku je zřízen 

investiční fond, vycházející z plánu odpisů (viz kap. 2.4.3). Technické sluţby nevytvářejí 

z hlavní činnosti zisk, který by mohl být pouţit na financování majetku, coţ je zřejmé 

ze zkráceného výkazu zisků a ztrát (příloha č. 2). Je  tedy moţné z vlastních zdrojů pokrýt 

nákup pouze z vytvořeného investičního fondu.    

Zařazení záměru nákupu výše uvedeného vozidla do odpisového plánu probíhá 

na základě výpočtu jeho konečné ceny a výše ročních odpisů. Poté můţe být jeho nákup 

schválen v rámci plánovaného rozpočtu zřizovatelem. 

Technické sluţby jako příspěvková organizace pouţívají na základě Zákona 

č. 235/2004 Sb., par. 75, odst. 5 o dani z přidané hodnoty dva přístupy pro moţnost 

uplatnění DPH na vstupu – pro hlavní činnost a pro doplňkovou činnost. Dle uvedeného 

zákona je organizace nucena u hlavní činnosti pouţívat sníţenou sazbu DPH na vstupu, 

tzv. krácenou sazbu dle vypočteného koeficientu. Pro způsob uplatnění DPH 

u Technických sluţeb byla vydána vnitřní “Směrnice k uplatnění odpočtu DPH na 

příspěvkové organizaci TSMCH“.  

„V případě hlavních činností nemá příspěvková organizace Technických služeb 

města Chomutova nárok na odpočet DPH u činností, které jsou plně hrazeny z dotace. 



Bc. Vladimíra Nováková: Financování projektů 

 

2010  19 

U hlavních činností, ke kterým není poskytována dotace, nebude organizace 

TSmCH krátit nárok na odpočet podle par. 75 odst. 5. 

U zbývajících hlavních činností, ke kterým je poskytována dotace, bude 

příspěvková organizace Technických služeb města Chomutova používat koeficient 

pro krácení odpočtu dle par. 75 odst. 5 a to podle poměru dotací k celkovým výnosům 

stanoveného po odpočtu příjmů a dotací dle skutečnosti předchozího roku“. [Směrnice 

k uplatnění odpočtu DPH na příspěvkové organizaci TSMCH] 

Z výše uvedené citace ze směrnice Technických sluţeb je zřejmé, ţe u hlavních 

činností, které přinášejí výnosy, lze uplatnit krácenou DPH. 

Koeficienty k odpočtu DPH se stanovují pro kaţdý rok na základě propočtu 

daňového poradce Technických sluţeb. 

Pro rok 2010 byly stanoveny koeficienty: 

Koeficient pro vymezenou hlavní činnost: 0,23 

Koeficient pro reţijní činnosti vč. dopravy: 0,31 

Koeficient pro vymezenou hlavní činnost (plně hrazenou z dotace): 0,00 

   Vozidlo pro svoz bioodpadu spadá do vymezené hlavní činnosti (svoz odpadů), 

tzn., ţe můţe být na vstupu uplatněna krácená DPH.  Uplatní se koeficient 0,23, tj. DPH 

ve výši 23% z její celkové výše. 

Výpočet konečné vstupní ceny majetku pořizovaného z investičního fondu: 

1. výpočet výše uplatňované krácené DPH (příloha č. 3) 

 

DPHk =   KDPH   [Kč]                    (3) 

 

DPHk … DPH krácená 

KDPH … koeficient k odpočtu DPH 

 

Vstupní hodnoty 

cena bez DPH : 5 800 000,00 Kč 

DPH 20% : 1 160 000,00 Kč 

K = 0,23    

 

Výše krácené DPH dle výpočtu v příloze č. 3 je 266 800,00 Kč.             
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2. výpočet konečné vstupní ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku (příloha č. 3) 

                

VC = Cenab + DPHn    [Kč]                                     (4)  

 

Cenab … Cena bez DPH 

DPHn … DPH neuplatněná  

 

Z výpočtu (příloha č. 3) vyplynulo, ţe konečná vstupní cena pro zařazení 

předmětu do dlouhodobého majetku je 6 693 200,00 Kč a výše ročního odpisu činí 

870 116,00 Kč. 

V případě vyuţití finančních zdrojů z investičního fondu k nákupu dlouhodobého 

majetku, u kterého je povinnost krátit odpočet DPH na vstupu, dochází k umělému 

navýšení vstupní ceny o částku, která nemohla být v odpočtu uplatněna. Tím se „zdraţuje“ 

pořizovaný předmět a v případě záměru firmy jej prodat v průběhu odpisování je jeho 

zůstatková hodnota vyšší a ztěţuje jeho prodej. Na druhou stranu je z vyšší vstupní ceny 

adekvátně k tomu vyšší také roční odpis. Zvyšují se moţnosti investic dle odpisového 

plánu. Organizace také můţe vyuţít vyšších odpisů k daňové optimalizaci. 

  3.3 Vnější zdroje 

Moţností, kdy by společnost mohla vyuţít jiné zdroje financování nového 

dlouhodobého majetku, je jeho pořízení v rámci doplňkové činnosti. Není zde limitována 

omezením ze strany zřizovatele poskytnutím příspěvku a tím rozhodováním o způsobu 

jeho pouţití. V případě doplňkové činnosti rozhoduje organizace o způsobu rozdělení 

volných finančních prostředků samostatně na základě výsledků hospodaření. Přehled 

o hospodaření Technických sluţeb v rámci doplňkové činnosti předkládá zkrácený výkaz 

zisků a ztrát (příloha č. 2).   

Financování v rámci doplňkové činnosti dále umoţňuje uplatnit celou výši DPH 

na vstupu, neboť zde nedochází k nucenému krácení odpočtu DPH u nově pořízeného 

majetku. 

 Pro srovnatelnost jednotlivých variant financování z cizích zdrojů bude 

v následující části pracováno s nabídkami se stejnými vstupními hodnotami. 
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3.3.1 Leasing 

V současné době se jako nejjednodušší a nejrychlejší forma financování v rámci 

cizích zdrojů jeví finanční leasing. Jeho získání je poměrně jednoduché z hlediska jednání 

mezi financující společností a budoucím nájemcem, pokud dojde k oboustranně vyhovující 

dohodě. 

Hlavní roli při tomto způsobu financování hraje výše počáteční splátky, 

tzv. mimořádné splátky nájemného a celkové finanční navýšení, které zahrnuje jak  marţi 

leasingové společnosti, tak veškeré další platby hrazené nájemcem. 

Kalkulaci financování prostřednictvím leasingu poskytla pro účely této práce 

společnost UNILEASING a.s. (příloha č. 10, 11). 

 

Základní atributy kalkulace leasingu: 

1. varianta – doba splácení 60 měsíců  

Pořizovací cena vozu bez DPH       :             5 800 000,00 Kč   

Počet měsíčních splátek  : 60  

Mimořádná splátka   : 20%  

Poplatek za uzavření smlouvy : 0,00 Kč 

Odkupní cena na konci leasingu : 1 000,- Kč bez DPH 

  

Tabulka č. 2 shrnuje jednotlivé částky a celkové platby při délce trvání leasingu 

60 měsíců, výpočet je uveden v příloze č. 5. 

Tabulka č.2  Souhrn plateb při financování leasingem na dobu 60 měsíců 

 Celkem Kč bez DPH DPH 20%  

Mimořádná splátka 1 160 000,00   232 000,00 

Měsíční splátka bez pojištění  

Pojištění předmětu  

     92 398,00  

     10 269,00 

    18 480,00 

             0,00 

Poplatek za uzavření smlouvy               0,00              0,00 

Odkupní cena         1000,00           200,00 

CELKEM zaplaceno za 60 měsíců 

bez pojištění (Kč) 
6 704 880,00 1 341 000,00 

CELKEM zaplaceno za 60 měsíců 

vč. pojištění (Kč) 
 7 321 020,00 1 341 000,00 

    [zdroj: UNILEASING, a.s..; vlastní  výpočty] 

Pozn.: Mimořádná splátka nájemného je první zvýšená platba, kterou je nutné zaplatit 

na počátku leasingu.    

 Leasingové společnosti často nabízejí, či sami klienti poţadují, tzv. zkrácenou 

dobu splácení. V takovém případě je dluh splacen za dobu kratší  neţ je zákonem 



Bc. Vladimíra Nováková: Financování projektů 

 

2010  22 

stanovená doba leasingu, zpravidla to bývá 48, 36, 24 nebo 12  měsíců. Minimální doba 

leasingu pro 2. odpisovou skupinu dle zákona je 54 měsíců a musí být zachována, aby byly 

splátky leasingu daňově uznatelným nákladem. Důvodem vyuţití zkrácené doby splácení 

je niţší marţe, neboť leasingová společnost poskytuje finanční prostředky na kratší dobu. 

 Tato práce pracuje s variantou zkrácené doby splácení v délce 48 měsíců. Kratší 

doba se u projektů s vysokou finanční náročností jako je vozidlo pro svoz bioodpadu 

s pořizovací cenou několika milionů Kč nedoporučuje vzhledem k tomu, ţe příliš vysoké 

splátky by pro nájemce mohly být příliš velkým rizikem a mohl by se dostat do potíţí 

s jejich splácením. 

 

2. varianta – doba splácení 48 měsíců  

Pořizovací cena vozu bez DPH       :             5 800 000,00 Kč   

Počet měsíčních splátek  : 48  

Mimořádná splátka   : 20%  

Poplatek za uzavření smlouvy : 0,00 Kč 

Odkupní cena na konci leasingu : 1 000,- Kč bez DPH 

 

  Tabulka č. 3 shrnuje jednotlivé částky a celkové platby při délce trvání leasingu 

48 měsíců, výpočet je uveden v příloze č. 5. 

Tabulka č. 3 Souhrn plateb při financování leasingem na dobu 48 měsíců 

 Celkem Kč bez DPH DPH 20% 

Mimořádná splátka 1 160 000,00   232 000,00 

Měsíční splátka bez pojištění  

Pojištění předmětu  

   111 493,00  

     10 269,00 

    22 299,00 

             0,00 

Poplatek za uzavření smlouvy               0,00              0,00 

Odkupní cena         1000,00           200,00 

CELKEM zaplaceno za 48 měsíců 

bez pojištění (Kč) 
6 512 664,00 1 302 552,00 

CELKEM zaplaceno za 48 měsíců 

(Kč) 
7 005 576,00 1 302 552,00 

  [zdroj: UNILEASING, a.s..; vlastní výpočty] 

Pozn.: Mimořádná splátka nájemného je první zvýšená platba, kterou je nutné zaplatit 

na počátku leasingu.    

 

Pro srovnání jednotlivých nabídek je vhodné vypočítat tzv. koeficient navýšení, 

tzn. cenu, o kterou se navýší pořizovací cena předmětu ve srovnání s cenou leasingu. 

Koeficient navýšení (Kn) zahrnuje: 

● Marţi leasingové společnosti (náklady leasingové společnosti) 
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● Poplatky spojené s vyřízením obchodního případu a vypracováním leasingové smlouvy 

● Prodejní cenu předmětu po ukončení leasingu. 

Vztah pro výpočet koeficientu navýšení Kn: 

 

Kn                                     (5) 

 

Kn … koeficient navýšení 

CL … cena leasingu 

PC … pořizovací cena 

Pro výpočet koeficientu je moţné pouţít cenu leasingu a pořizovací cenu 

bez DPH nebo cenu leasingu a pořizovací cenu vč. DPH. 

Dle přílohy č. 5 je při 1. variantě leasingu koeficient 15,6. Znamená to, 

ţe nájemce zaplatí při době splácení 60 měsíců a mimořádné splátce 20 % z pořizovací 

ceny předmětu o 15,6 % více oproti pořizovací ceně předmětu. Pro druhou variantu 

leasingu 12,3, tzn., ţe nájemce zaplatí při době splácení 48 měsíců a mimořádné splátce 

20 % z pořizovací ceny předmětu o 12,3 % více oproti pořizovací ceně předmětu. 

3.3.2 Úvěr 

Protoţe se jedná o finančně náročný projekt, nebyly oslovenými bankovními 

ústavy (Komerční banka, Československá obchodní banka, Raiffeisenbank) bezplatně 

poskytnuty úvěrové nabídky. Proto projekt pracuje s nabídkou úvěru od leasingové 

společnosti UNILEASING a.s. (příloha č. 12, 13). 

Základní atributy úvěru: 

1. varianta – doba splácení 60 měsíců 

Pořizovací cena vozu bez DPH       :             5 800 000,00 Kč   

Počet měsíčních splátek  : 60  

Pravidelné měsíční splátky : ano 

Část ceny hrazená klientem : 20% z PC vč. DPH 

Výše úvěru   : 5 568 000,00 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy : 0,00 Kč 

Platba na konci   : 0,00 Kč 

Úroková sazba   : 7,5 % p.a. 

 

Tabulka č. 4 shrnuje jednotlivé částky a celkové platby při délce trvání úvěru 

60 měsíců, výpočet je uveden v příloze č. 6. 

 



Bc. Vladimíra Nováková: Financování projektů 

 

2010  24 

Tabulka  č. 4  Souhrn plateb při financování úvěrem na dobu 60 měsíců 

Výše úvěru Cena  Kč vč. DPH 

Splátka úvěru (pravidelná měsíční)    111 571,00 

Pojistné (měsíční)      10 270,00 

Celkem zaplaceno vč. DPH (měsíčně)    121 840,00 

CELKEM zaplaceno vč. DPH 7 310 460,00 

Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  a vlastní 

financované části 
8 702 460,00 

  [zdroj: UNILEASING, a.s.; vlastní výpočty] 

 

2. varianta – doba splácení 48 měsíců  

Pořizovací cena vozu b. DPH          :          5 800 000,00 Kč   

Počet měsíčních splátek  : 48  

Pravidelné měsíční splátky : ano 

Část ceny hrazená klientem : 20% z PC vč. DPH 

Výše úvěru   : 5 568 000,00 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy : 0,00 Kč 

Platba na konci   : 0,00 Kč 

Úroková sazba   : 7,5 % p.a. 

 

Tabulka č. 5 shrnuje jednotlivé částky a celkové platby při délce trvání úvěru 

48 měsíců, výpočet je uveden v příloze č. 6. 

Tabulka č. 5 Souhrn plateb při financování úvěrem na dobu 48 měsíců 

Výše úvěru Cena  Kč vč. DPH 

Splátka úvěru (pravidelná měsíční)   134 628,00 

Pojistné (měsíční)      10 270,00 

Celkem zaplaceno vč. DPH (měsíčně)    144 898,00 

CELKEM zaplaceno vč. DPH 6 955 104,00 

Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  a vlastní 

financované části 
8 347 104,00 

  [zdroj: UNILEASING, a.s.; vlastní výpočty] 

 Při úvěrovém financování není podnik limitován zákonem stanovenou dobou 

trvání úvěru a výše jeho čerpání. Vše vychází z moţností příjemce úvěru a závisí pouze 

na dohodě mezi ním a financujícím bankovním ústavem. 

 Při rozhodování o vyuţití tohoto způsobu financování rozhoduje na straně 

příjemce doba splácení a celkové navýšení, které kromě úroků zahrnuje i veškeré poplatky 

spojené s poskytnutím úvěru (poplatek za vypracování nabídky úvěru, poplatek za uzavření 

úvěrové smlouvy, apod.). 
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4. Ekonomické zhodnocení relevantních návrhů 
financování 

V této části má práce za úkol ekonomicky zhodnotit jednotlivé výše uvedené 

moţnosti financování a vybrat nejvhodnější způsob financování pro společnost Technické 

sluţby města Chomutova jako příspěvkové organizace a po její transformaci na akciovou 

společnost. 

4.1 Dopad jednotlivých variant financování do účetnictví 

organizace 

 Pro ekonomické zhodnocení je důleţité posoudit dopad jednotlivých způsobů 

financování  do účetnictví podniku.  

● Leasing 

 Splátka leasingu je daňově uznatelným nákladem. Účtuje se měsíčně počínaje 

měsícem předání předmětu do uţívání nájemci. Předpokladem daňové uznatelnosti je 

časové rozlišení celkové ceny leasingu. Časově rozlišená výše měsíční splátky 

je vypočtena dle vztahu: 

 

Vs =    [Kč]                           (6) 

 

Vs … výše splátky 

CL … cena leasingu celkem 

DL … doba leasingu celkem 

 

Z výše uvedeného vzorce vyplývá, ţe časové rozlišení se vztahuje na celkovou 

cenu leasingu, tzn. cenu, která zahrnuje mimořádnou splátku nájemného a všechny 

předepsané splátky nájemného vč. úroků a pojistného. 

V případě, kdy je doba splácení leasingu zkrácena na 48 měsíců a méně, neúčtuje 

se o reálně zaplacených částkách dle splátkového kalendáře, ale  částkách časově 

rozlišených tak, aby byla dodrţena zákonem stanovená celková doba leasingu. 

Uplatňování DPH na vstupu vychází ze splátkového kalendáře – daňového 

dokladu. DPH z mimořádné splátky se uplatňuje na počátku splácení leasingu, DPH 

z jednotlivých splátek pak v příslušném zdaňovacím období. 
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● Úvěr 

 Celková měsíční splátka úvěru není daňově uznatelným nákladem. Splátku je 

třeba rozdělit na jistinu, úrok a pojištění. Daňově uznatelným nákladem jsou úroky z úvěru 

a pojistné. Pořizovací cena předmětu se daňově uznatelným nákladem stává 

prostřednictvím daňových odpisů. 

 Uplatnění DPH na vstupu vychází z vlastnictví pořizovaného dlouhodobého 

majetku. Vlastníkem je nakupující, nikoliv úvěrová společnost, DPH v plné výši uplatní 

vlastník v příslušném zdaňovacím období. 

● Čerpání z investičního fondu 

 Pořizovací cena dlouhodobého majetku pořízené z vlastních zdrojů se promítne 

do nákladů prostřednictvím daňových odpisů. 

4.2 Porovnání jednotlivých variant způsobů financování 

Pro porovnání z hlediska cenové výhodnosti jednotlivých nabídek je třeba 

vypočítat celkové navýšení, tzn. celkovou sumu, o kterou klient zaplatí více 

oproti pořizovací ceně předmětu. Její výši vypočteme dle vztahu: 

 

Nc = CL – PC  [Kč]                                                        (7) 

 

Nc … navýšení celkem 

CL … cena leasingu celkem 

nebo 

  

Nc = CU – PC    [Kč]                                           (8) 

 

Nc  … navýšení celkem 

CU … cena úvěru celkem 

Při ekonomickém hodnocení návrhů financování je třeba přihlédnout k aktuálním 

finančním moţnostem a potřebám společnosti a její právní formě. Kromě výše celkového 

navýšení je třeba zohlednit další kritéria, která mohou mít vliv na rozhodování při výběru 

optimální formy financování:  

1. výše volných vlastních finančních zdrojů společnosti 

2. schopnost včasného placení měsíčních splátek, tj. dodrţování splátkového kalendáře 

3. potřeba daňové optimalizace 

4. moţnost vyuţití finančních prostředků z vratky DPH. 
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4.3 Výběr nejvhodnějšího způsobu financování 

 Z výše uvedených výpočtů a komentářů lze odvodit nejvýhodnější variantu 

způsobu financování. Je zde třeba zohlednit, jaká je právní forma společnosti a tím její 

moţnosti financování. 

4.3.1 Financování dlouhodobého majetku v rámci příspěvkové organizace 

 Tabulka č. 6 předkládá přehled všech způsobů financování, se kterými bylo 

v tomto projektu pracováno (příloha č. 5, 6, 7) a jsou vhodné pro formu společnosti jako 

příspěvkové organizace. Je zde názorně uvedeno, kolik při jednotlivých způsobech zaplatí 

Technické sluţby z vlastních zdrojů, dále výše měsíční splátky, navýšení v případě vyuţití 

cizích zdrojů a jakou výši DPH můţe podnik uplatnit na vstupu.  

 Tabulka č. 6 Souhrn způsobů financování vozidla pro svoz bioodpadu u  příspěvkové organizace 

Způsob 

financování 

Vlastní 

zdroje 

klienta (Kč) 

Měsíční 

splátka 

celkem 

(Kč) 

Platby celkem 

vč. pojištění a 

DPH (Kč) 

Celkové 

navýšení 

 (Kč) 

DPH upl. na 

vstupu (Kč) na 

počátku / 

měsíčně 

Leasing 60 

měsíců 
1 392 000,00 121 147,00 8  662 020,00 1 702 020,00 

232 000,00 / 

18 480,00 

Leasing 48 

měsíců 
1 392 000,00 144 061,00 8 308 128,00 1 348 128,00 

232 000,00 /  

22 299,00 

Úvěr 60 měsíců 1 392 000,00 121 840,00 8 702 460,00 1 742 460,00 1 160 000,00 / 0 

Úvěr 48 měsíců 1 392 000,00 144 897,00 8 347 056,00 1 387 056,00 1 160 000,00 / 0 

Čerpání  z inv.  

fondu 
6 960 000,00 0,00 

6 960 000,00 

bez pojištění 
0,00 266 800,00 / - 

   [zdroj: vlastní výpočty] 

Pozn.: Pojistné pořizovaného majetku při vyuţití investičního fondu není zahrnuto, 

protoţe nelze nyní stanovit jeho výši a dobu pojištění. Technické sluţby pojišťují veškerý 

svůj majetek v rámci dlouhodobé pojistné smlouvy se smluvní pojišťovnou.  

Na základě informací vyplývajících z této diplomové práce lze zhodnotit, jaký 

mohou mít vliv na způsob financování kritéria uvedená v části 4.2 této práce. 

1. výše volných vlastních finančních zdrojů společnosti 

Výše volných finančních zdrojů společnosti se odvíjí od aktuálních finančních 

moţností Technických sluţeb v době, kdy bude vozidlo pořizováno. V době zpracování 

této diplomové práce jsou jedinými volnými prostředky pro nákup dlouhodobého majetku 

prostředky v rámci vytvořeného investičního fondu z hlavní činnosti.  

V rámci doplňkové činnosti nevytváří firma investiční fond na nákup hmotného 

majetku. Majetek by tak mohl být hrazen z vytvořeného zisku. Zisk vytvořený z doplňkové 
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činnosti je však vyuţíván k pokrytí ztráty z hlavní činnosti. Nelze tedy majetek pořizovat 

z finančních prostředků v rámci doplňkové činnosti. 

2. schopnost včasného placení měsíčních splátek, tj. dodrţování splátkového kalendáře  

 Při záměru pořídit dlouhodobý majetek z cizích zdrojů musí Technické sluţby 

vycházet z vlastních ekonomických moţností. Proto je nutné zpracovat analýzu ziskovosti 

pořizovaného nového majetku. Na základě předpokládaných nákladů a výnosů nového 

majetku organizace vybere variantu s odpovídající výší splátek, kterou bude schopna 

splácet s ohledem na dobu splácení. 

Z rozvahy (příloha č. 1) a výpočtu v kapitole 2.4.2 je zřejmé, ţe Technické sluţby 

doposud nemají problémy se splácením svých závazků, platí řádně a včas.  

3. potřeba daňové optimalizace 

Pro účely platby daně z příjmu dochází na konci zdaňovacího období ke sloučení 

výkazů z hlavní činnosti a doplňkové činnosti. Tím nastává situace, ţe Technické sluţby 

ztrátu z hlavní činnosti pokrývají ziskem z činnosti doplňkové. Celkový zisk je poté 

minimální, není tedy nutné hospodářský výsledek daňově optimalizovat zvyšováním 

nákladů leasingovými splátkami (příloha č. 1). 

4. moţnost vyuţití finančních prostředků z vratky DPH 

Uplatnění vratky DPH v plné výši a tím její další vyuţití pro hospodaření podniku 

je moţné pouze u pořízení vozidla při pouţití financování z cizích zdrojů v rámci 

doplňkové činnosti. Při vyuţití vlastních zdrojů organizace lze v současné době uplatnit 

pouze krácenou část DPH, jak vyplývá z výše uvedeného, neboť Technické sluţby 

vyuţívají při nákupu z vlastních zdrojů pouze zdroje v rámci hlavní činnosti, kde nemohou 

uplatnit celkovou výši vratky DPH. 

Nákup z vlastních zdrojů prostřednictvím vytvořeného investičního fondu je moţný 

v případě, kdy Technické sluţby plánují nákup dlouhodobého majetku předem při 

sestavování odpisového plánu na základě rozpočtového plánu organizace. Existuje 

samozřejmě moţnost financovat z investičního fondu pouze část ceny pořizovaného 

předmětu a zbývající část financovat z cizích zdrojů. Pak by ale bylo nutné z fondu 

financovat také splátky leasingu či úvěru. Fond je však sloţen z odpisů, které k tomu 

nejsou určeny. 

V rámci hlavních činností není za stávající situace moţné vyuţití cizích zdrojů 

ve formě leasingu či úvěru, neboť Technické sluţby k tomu nemají volné finanční 

prostředky.  

V rámci doplňkových činností organizace můţe v současné době vyuţívat cizí 

zdroje. Vozidlo by bylo vyuţíváno zároveň pro hlavní i doplňkovou činnost. Stanovy 

organizace však nedovolují přeúčtování sluţeb v rámci jednotlivých činností a v rámci 

doplňkové činnosti nedisponuje podnik volnými finančními zdroji k plnému pokrytí 

nákladů spojených s pořízením a provozem vozidla (výdaje ve formě mimořádné splátky 

nájemného či zálohy, a dále měsíčních splátek leasingu či úvěru). 
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4.3.2 Financování dlouhodobého majetku v rámci akciové společnosti 

 Po přechodu na akciovou společnost, ve které bude hlavním akcionářem 

Město Chomutov, se firmě otevírají nové moţnosti financování dlouhodobého majetku. 

 Ve společnosti se změní způsob účtování, činnost nebude rozdělena na hlavní 

a doplňkovou. Technické sluţby ve formě obchodní společnosti budou společností 

zaloţenou výhradně za účelem dosaţení zisku. Příspěvek na činnost, který je dnes firmě 

pravidelně připisován, bude poskytován nadále formou dotace, avšak její výše bude závislá 

na rozhodnutí valné hromady. Předpokladem je, ţe transformace příspěvkové organizace 

na akciovou společnost je připravována převáţně z ekonomických důvodů. Za současné 

hospodářské krize i Město Chomutov hledá moţnosti, jak ušetřit finanční prostředky. 

Tím, ţe cílem Technických sluţeb jako akciové společnosti bude zaměřovat svou činnost 

na sniţování nákladů a hledání nových cest ke zvyšování trţeb, se dá usuzovat, ţe Město 

Chomutov bude moci ze svého rozpočtu poskytovat menší dotaci. 

 Způsob pořizování dlouhodobého majetku bude záviset na rozhodnutí akcionářů. 

Při racionálním a ekonomickém myšlení vedení společnosti bude s největší 

pravděpodobností vyuţívat k financování majetku také cizí zdroje. Optimální způsobem 

financování majetku bude kombinace vyuţití vlastních zdrojů a cizích zdrojů v závislosti 

na objemu nově pořizovaného majetku v daném období, jeho aktuálních potřebách 

a aktuální finanční situace podniku. 

Tabulka č. 7 předkládá přehled všech způsobů financování, se kterými bylo 

v tomto projektu pracováno (příloha č. 5, 6, 7) a jsou způsobem pouţitelným při nákupu 

dlouhodobého majetku v rámci akciové společnosti.  

Tabulka č. 7 Souhrn  způsobů financování vozidla pro svoz bioodpadu  u akciové společnosti 

Způsob 

financování 

Vlastní 

zdroje 

klienta (Kč) 

Měsíční 

splátka 

celkem 

(Kč) 

Platby celkem 

vč. pojištění a 

DPH (Kč) 

Celkové 

navýšení 

 (Kč) 

DPH upl. Na 

vstupu (Kč) na 

počátku / 

během splácení 

Leasing 60 

měsíců 
1 392 000,00 121 147,00 8  662 020,00 1 702 020,00 

232 000,00 / 

18 480,00  

Leasing 48 

měsíců 
1 392 000,00 144 061,00 8 308 128,00 1 348 128,00 

232 000,00 / 

22 299,00 

Úvěr 60 

měsíců 
1 392 000,00 121 840,00 8 702 460,00 1 742 460,00 1 160 000,00 / 0 

Úvěr 48 

měsíců 
1 392 000,00 144 897,00 8 347 056,00 1 387 056,00 1 160 000,00 / 0 

Čerpání 

volných fin.  

prostředků 

6 960 000,00 0,00 
6 960 000,00 

bez pojištění 
0,00 1 160 000,00 / - 

   [zdroj: vlastní výpočty] 
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Také pro financování v rámci akciové společnosti je třeba zhodnotit, jaký mohou 

mít vliv na způsob financování kritéria uvedená v části 4.2 této práce. 

1. výše volných vlastních finančních zdrojů společnosti 

Po transformaci příspěvkové organizace na akciovou společnost se změní 

struktura rozdělování finančních prostředků – společnost jiţ nebude vytvářet investiční 

fond. Způsob, jakým bude uvolňovat finanční prostředky na pořízení dlouhodobého 

majetku, bude záviset na rozhodnutí akcionářů. Pravděpodobně budou Technické sluţby 

i nadále plánovat nákup majetku s ročním předstihem tak, aby měly k dispozici volné 

finanční prostředky pro financování alespoň počáteční platby, s vyuţitím cizích zdrojů 

(leasingu či úvěru). 

2. schopnost včasného placení měsíčních splátek, tj. dodrţování splátkového kalendáře 

 Stejně jako u příspěvkové organizace i u akciové společnosti platí, co jiţ bylo 

řečeno v kapitole 4.3.1, tedy u pořízení nového dlouhodobého majetku je nutné zpracovat 

analýzu ziskovosti pořizovaného nového majetku. 

 Dále je třeba pro zachování dobrého jména společnosti i po transformaci zachovat 

dobrou platební morálku a své závazky hradit řádně a včas jako doposud. Je to dalším 

předpokladem pro získání finančních prostředků ve formě cizích zdrojů od financujícího 

ústavu. 

3. potřeba daňové optimalizace 

 Po transformaci příspěvkové organizace na akciovou společnost budou akcionáři 

poţadovat tvorbu zisku, avšak v přijatelné výši. Pokud by nastala skutečnost, která 

by vedla k dosaţení příliš vysokého zisku, je zde předpoklad, ţe společnost vyuţije 

moţnosti daňové optimalizace. Jednou z moţností je vyuţití financování prostřednictvím 

leasingu. 

4. moţnost vyuţití finančních prostředků z vratky DPH 

 Po transformaci na akciovou společnost budou Technické sluţby uplatňovat celou 

výši nároku na odpočet DPH na vstupu. Pořízení dlouhodobého majetku tak bude 

pro firmu méně finančně nákladné neţ za trvání příspěvkové organizace. Vrácené finanční 

prostředky můţe podnik dále investovat do svých činností. 

4.3.3 Srovnání financování v rámci příspěvkové organizace a akciové 

společnosti 

 Z výše uvedených informací vyplývá, ţe jak v rámci příspěvkové organizace, tak 

v rámci obchodní společnosti lze kromě vlastních zdrojů vyuţívat i zdroje cizí. Záleţí vţdy 

na rozhodnutí vlastníka, jaké způsoby financování určí prostřednictvím vnitřních směrnic 

za prioritní a vyuţívané, a na finanční situaci podniku. 

 Předloţené kalkulace splátek leasingu a úvěru také nerozlišují právní formu 

společnosti, cenová nabídka je pro obě právní formy totoţná. 
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 Rozdíl mezi oběma formami organizace však spočívá ve finančních tocích, které 

do společnosti přicházejí. U příspěvkové organizace se jedná o příspěvek, jehoţ pouţití je 

přesně určeno. Technické sluţby jako příspěvková organizace dostávají 

od Města Chomutov pouze příspěvek na provoz, nikoliv na nákup dlouhodobého majetku. 

Z toho plyne, ţe prostředky na nákup majetku musí uvolnit z vlastních zdrojů vytvořením 

investičního fondu (viz kapitola 2.4.3). 

 Po transformaci na akciovou společnost budou Technické sluţby nuceny vytvářet 

zisk. Finanční prostředky, které bude Město Chomutov jako majoritní akcionář společnosti 

poskytovat, budou ve formě dotace. Ta však bude dle předpokladů pokrývat pouze nutné 

náklady spojené s provozem společnosti a její výše se bude odvíjet od aktuální 

hospodářské situace podniku a finančních moţností vlastníka. Je tedy zřejmé, 

ţe společnost bude muset z vlastních zdrojů hradit nejen velkou část výdajů spojené 

s provozem firmy, ale také pořízení dlouhodobého majetku. Z toho důvodu bude pro 

společnost přínosem moţnost vyuţití cizích zdrojů při nákupu majetku s potřebou 

co nejniţších vlastních zdrojů, s moţností uplatnění vratky DPH v plné výši na počátku 

splácení (v případě úvěru) či po částech během doby trvání leasingu, s ohledem na celkové 

navýšení. 

 Pro srovnání způsobů financování a jejich moţnost vyuţití v příspěvkové 

organizaci či akciové společnosti slouţí tabulka č. 8. (příloha č. 8). 

Tabulka č. 8 Souhrn způsobů financování vozidla pro svoz bioodpadu 

Způsob financování PC vč. DPH 

Uplatněná DPH 

celkem 

Navýšení bez 

pojištění 

Právní 

forma 

Leasing 60 měsíců 6 960 000,00 Kč 1 341 000,00 Kč 904 880,00 Kč a.s. 

Leasing 48 měsíců 6 960 000,00 Kč 1 302 552,00 Kč 712 664,00 Kč a.s. 

Úvěr 60 měsíců 6 960 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 1 126 260,00 Kč a.s. 

Úvěr 48 měsíců 6 960 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 894 144,00 Kč a.s. 

Čerpání z inv. fondu 6 960 000,00 Kč   266 800,00 Kč 893 200,00 Kč 

přísp. 

org. 

Čerpání vl. zdrojů 6 960 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 0,00 Kč a.s. 

 [zdroj: vlastní výpočty] 

 

Komentář k tabulce č. 8: 

1. Pořizovací cena vč. DPH 

Pořizovací cena vozidla od dodavatele je pro všechny varianty financování 

shodná. 
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2. Uplatněná DPH celkem 

Uplatněná DPH je výše vratky DPH, kterou si organizace můţe uplatnit 

na začátku a během splácení leasingu či úvěru, u nákupu z investičního fondu či vlastních 

finančních zdrojů se jedná o uplatnění vratky DPH na vstupu. 

3. Navýšení bez pojištění 

Navýšení v tomto souhrnu počítá částku bez pojištění pro větší srovnatelnost 

všech variant financování. Pojistné lze zahrnout do splátek leasingu či úvěru, 

příp. po dohodě s financujícím ústavem sjednat individuální pojištění v rámci pojistné 

smlouvy organizace. 

Navýšení v případě varianty čerpání z investičního fondu je v tomto případě 

navýšení vstupní ceny pro organizaci. Důvodem je, ţe podnik jako příspěvková organizace 

nemůţe uplatnit celou výši vratky DPH a je limitována koeficientem (viz kapitola 3.2).  

Tím dochází k navýšení pořizovací ceny majetku. 

4. Právní forma 

 Zde je uvedena právní forma společnosti, ve které je vhodné pouţít uvedenou 

variantu způsobu financování vozidla. 

 Z výše uvedené tabulky č. 8 a z grafu č. 4 níţe lze snadno odvodit a zvolit 

nejvhodnější variantu financování pro obě právní formy organizace.  

 

Graf č. 4 – Celkové navýšení jednotlivých variant financování 

 

 
[zdroj: vlastní výpočty] 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a ekonomicky zhodnotit moţnosti 

financování pořízení vozidla pro svoz bioodpadu v podmínkách příspěvkové organizace 

a v podmínkách obchodní společnosti.  

V první fázi se práce zabývá vývojem společnosti Technické sluţby města 

Chomutova, příspěvková organizace od jejího vzniku po současnou podobu. Je zde také 

nastíněn její další předpokládaný vývoj, tj. transformace příspěvkové organizace 

na obchodní společnost.  

Nezbytnou součástí práce je část, která teoreticky uvádí úkol finančního 

managementu podniku a moţné způsoby financování dlouhodobého majetku. 

Praktická část práce měla za úkol navrhnout a ekonomicky zhodnotit nové 

moţnosti financování v podniku Technické sluţby vzhledem k její hospodářské situaci 

na základě poskytnutých ucelených informací o výsledcích hospodaření za období let 

2006, 2007, 2008 a pololetí r. 2009, s přihlédnutím k připravované transformaci 

společnosti. 

Při zpracování práce byly vyuţity jednak vztahy pro výpočty pouţívané  

společností Technické sluţby, zakotvené ve vnitřních směrnicích podniku, a dále způsoby 

výpočtů, které autorka pouţívala během své několika-leté praxe u leasingové společnosti. 

Hodnoty těmito výpočty získané vedou k závěrům, které tato práce měla přinést, 

a to zvolení optimální varianty financování ve společnosti Technické sluţby jako 

příspěvkové organizace a výběr optimální varianty financování po přechodu organizace 

na obchodní společnost. 

  Z výsledků je zřejmé, ţe při stávající formě společnosti jako příspěvkové 

organizace není moţné vyuţití cizích zdrojů ve formě leasingu či úvěru, neboť systém 

nastavený v podniku neumoţňuje vyuţít k financování nového dlouhodobého majetku cizí 

zdroje, a to v hlavní ani doplňkové činnosti. Lze konstatovat, ţe zvolený způsob 

financování, tj. čerpání finančních prostředků z vytvořeného investičního fondu 

k pořízení vozidla pro svoz bioodpadu v průběhu roku 2010, je v současnosti 

nejvhodnější variantou z výše popsaných možností.  

Způsob pořizování hmotného majetku po transformaci příspěvkové organizace na 

obchodní společnost bude záviset na postoji vlastníka společnosti a jím daných vnitřních 

směrnicích podniku.  

Pokud bude nákup vozidla pro svoz bioodpadu odloţen a realizován v průběhu 

roku 2011 po transformaci společnosti, pak na základě kritérií uvedených v předchozí 

kapitole se jeví jako nejvhodnější varianta financování vozidla z vlastních volných 

finančních zdrojů. 

Je však předpoklad, ţe pokud se bude situace vyvíjet dle zákonitostí trţního 

hospodářství a společnost bude nucena vytvářet zisk k udrţení svého zdravého vývoje, 
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dojde postupně k přehodnocení stávajícího způsobu financování dlouhodobého majetku 

a k hledání nových způsobů získání finančních prostředků vyuţitím cizích zdrojů. 

Tato práce předpokládá, ţe po transformaci na obchodní společnost nebudou 

Technické sluţby disponovat dostatkem vlastních finančních zdrojů.  Společnost bude mít 

k dispozici zde navrţené výpočty jednotlivých variant financování ve formě leasingu 

a úvěru. Z těchto moţností je pak nejvhodnější následující varianta: 

Leasing v délce trvání 54 měsíců se zkrácenou dobou splácení 48 měsíců, 

při mimořádné splátce nájemného ve výši 20 % z pořizovací ceny předmětu. 

Důvodem výběru této varianty financování je nejniţší celkové navýšení leasingu 

oproti pořizovací ceně financovaného majetku a zároveň nejniţší celková cena po odpočtu 

DPH. 

Při posuzování transformace příspěvkové organizace na obchodní společnost 

z hlediska pořízení dlouhodobého majetku je přínosem moţnost samostatného rozhodování 

firmy o volbě moţností financování a vyuţití cizích zdrojů, coţ by mělo při dobrém 

finančním managementu vést ke zlepšování hospodářských výsledků společnosti a k jejímu 

dynamickému rozvoji do budoucna, neboť firma poskytuje sluţby pro Město Chomutov 

nepostradatelné. 

Tato diplomová práce je pro podnik Technické sluţby, příspěvková organizace 

zdrojem informací a výpočtů při záměru vyuţívat k financování dlouhodobého majetku 

kromě interních zdrojů také zdroje externí, a to jak za stávající právní formy podnikání, 

tak po transformaci na obchodní společnost. 
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Příloha č. 1 - Účetní závěrka za období 2006 - 6/2009  

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

    

poč.měsíců přepočteno 

 

údaje v tis. Kč 

 

6 12 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2006 2007 2008 2009 2009 

   Tržby z prodej služeb 40 851 42 497 40 660 19 001 38 002 

   Výkony 0 0 0 0 0 

   Spotřeba materiálu a energie 30 881 30 167 28 740 13 766 27 532 

   Opravy a udržování + ost. služby 22 788 24 611 27 298 12 100 24 200 

   Přidaná hodnota 18 063 17 886 13 362 6 901 13 802 

   Mzdové náklady 41 523 43 006 40 288 18 686 37 372 

   Odpisy 12 360 11 891 11 550 19 655 39 310 

   Jiné ostatní náklady 7 857 7 451 6 779 2 736 5 472 

   Jiné ostatní výnosy 467 395 6 848 139 278 

   Příspěvky a dotace na provoz 93 750 94 099 89 687 46 900 93 800 

   Výnosy celkem 135 496 138 999 135 068 66 051 132 102 

VÝSLEDEK HOSP. ZA ÚČ.OBD. -12 241 69 4 411 8 822 

   Daň z příjmů -33 9 4 1 090 2 180 

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZD. -7 001 -6 270 -7 075 XXXXXXXX XXXXXXXX 

ROZVAHA         

 AKTIVA CELKEM 81 249 79 501 75 872 76 660 

    Dlouhodobý nehmotný majetek 1 110 1 129 1 186 1 221 

    Dlouhodobý hmotný majetek 172 512 181 515 192 727 188 077 

    Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

    Zásoby 5 954 5 793 5 464 4 021 

    Pohledávky celkem 5 224 5 706 4 652 9 429 

    Ostatní pohledávky 3 562   3 453 3 972 

    Odběratelé 65 141 105 32 

                Poskytnuté provoz. zálohy 1 524 3 583 867 4 691 

    Krátkodobý finanční majetek 21 237 19 114 14 349 15 732 

 PASIVA CELKEM 81 249 79 501 75 872 76 660 

    Majetkové fondy a zvláštní fondy 55 027 55 068 57 560 53 698 

    Fond dlouhodobého majetku 48 806 48 847 51 339 47 477 

    Finanční a peněžní fondy 14 506 12 494 5 958 5 481 

    Cizí zdroje 11 695 11 707 12 285 15 250 

    Rezervy 0 0 0 0 

    Závazky dlouhodobé 0 0 0 0 

    Závazky krátkodobé 10 133 9 852 11 404 10 573 

 Dodavatelé 3 919 4 871 6 483 4 282 

 Závazky vůči zaměstnancům+ost.v.zam. 3 435 2 895 2 747 3 279 

                   Zálohy přijaté od odběratelů 11 0 5 66   

          Závazky ze soc.a zdrav. pojištění 1 824 1 445 1 428 1 824 

                                 Závazky vůči státu 700 477 629 624 

    Bankovní úvěry CELKEM 0 0 0 0 

 Pozn.: Hodnota „Přepočteno 12 měs.“ Byla získána následujícím výpočtem: 

„Přepočteno 12 měs.“  =  „K 30.6.2009  6 měs.“ / 6 x 12 
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poč.měsíců přepočteno 

Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztrát pro jednotlivé činnosti 

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

      Doplňková činnost 

     

    

poč.měsíců přepočteno 

 

údaje v tis. Kč 

 

6 12 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2006 2007 2008 2009 2009 

   Tržby z prodej služeb+za prod. zboží 20 673 21 523 18 887 8 540 17 080 

   Výkony 0 0 0   0 

   Spotřeba materiálu a energie 4 210 4 440 3 764 1 742 3 484 

   Opravy a udržování + ost. služby 3 631 4 390 3 802 2 133 4 266 

   Přidaná hodnota 17 042 17 133 15 085 6 407 12 814 

   Mzdové náklady 3 491 3 869 2 274 969 1 938 

   Odpisy 139 138 126 6 12 

   Jiné ostatní náklady 39 34 32 14 28 

   Jiné ostatní výnosy 8 8 101 2 4 

   Příspěvky a dotace na provoz 0 0 0 0 0 

   Výnosy celkem 20 682 21 531 18 989 8 542 17 084 

VÝSLEDEK HOSP. ZA ÚČ.OBD. 7 022 6 502 7 148 3 321 6 642 

   Daň z příjmů 549 506 793 3 321 6 642 

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZD. 7 571 7 008 7 941 XXXXXXXX XXXXXXXX 

  

     Hlavní činnost 

     

    

poč.měsíců přepočteno 

 

údaje v tis. Kč 

 

6 12 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2006 2007 2008 2009 2009 

   Tržby z prodej služeb 20 178 20 974 21 773 10 461 20 922 

   Výkony 0 0 0 0 0 

   Spotřeba materiálu a energie 26 671 25 727 24 976 12 024 24 048 

   Opravy a udržování + ost. služby 22 788 24 611 27 298 12 100 24 200 

   Přidaná hodnota -2 610 -3 637 -5 525 -1 639 -3 278 

   Mzdové náklady 38 032 39 137 38 014 18 686 37 372 

   Odpisy 12 360 11 891 11 550 6 210 12 420 

   Jiné ostatní náklady 7 818 7 417 6 747 2 722 5 444 

   Jiné ostatní výnosy 459 387 402 137 274 

   Příspěvky a dotace na provoz 93 750 94 099 89 687 46 900 93 800 

   Výnosy celkem 114 814 117 468 116 079 57 509 115 018 

VÝSLEDEK HOSP. ZA ÚČ.OBD. -7 034 -6 261 -7 079 1 090 2 180 

   Daň z příjmů -33 9 4 1 090 2 180 

VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZD. -7 001 -6 270 -7 075 XXXXXXXX XXXXXXXX 

Pozn.: Hodnota „Přepočteno 12 měs.“ Byla získána následujícím výpočtem: 

„Přepočteno 12 měs.“  =  „K 30.6.2009  6 měs.“ / 6 x 12 

  
 

  

6 12 
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Příloha č. 3 - Výpočet odpisu 

  

  Čerpání z investičního fondu 

 

  Vstupní hodnoty 

 cena bez DPH: 5 800 000,00 Kč 

DPH 20%: 1 160 000,00 Kč 

K = 0,23 

 

  1. Výpočet výše uplatňované krácené DPH  DPHkrác.=  DPH x 0,23 

 

DPHkrác. = 1 160 000,00 x 0,23 

 

DPHkrác. = 266 800,00 

  2. Výpočet konečné vstupní ceny pro  VC = Cena b. DPH + DPH neupl. 

zařazení do dlouhodobého majetku DPH neupl. = DPHcelk. – DPHupl. 

 

DPH neupl. = 1 160 000,00 – 266 800,00 

 

DPH neupl. = 893 200,00 

  

 

VC = Cena b. DPH + DPH neupl. 

 

VC = 5 800 000,00 + 893 200,00 

 

VC = 6 693 200,00 

  3. Výpočet odpisu Odpis. Sazba: 13% 

 

Odpis roční = VC x odpis. Sazba 

 

Odpis roční = 6 693 200,00 x 0,13 

 

Odpis roční = 870 116,00 Kč 
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      Příloha č. 4 - Výpočet doby úhrady závazků 
 

 

Výpočet doby úhrady závazků 

 

Du  [měs.] 
 

 

 

 

  
Du (2008) =  

 

Doba úhrady závazků z obchodního styku 2008 = 2,85 měs. 

 

Du (2007) =  

 

Doba úhrady závazků z obchodního styku 2007 = 2,38 měs. 

 

Du (2006) =  

 

Doba úhrady závazků z obchodního styku 2006 = 2,06 měs. 
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Příloha č. 5 - Propočet kalkulací leasingu 

Základní atributy kalkulace leasingu: 

  PC vozu b. DPH: 5 800 000,00 Kč  

PC vozu vč. DPH: 6 960 000,00 Kč  

Mimořádná splátka (Msp.): 20% 

 Poplatek za uzavření smlouvy: 0,00 Kč 

 Odkupní cena na konci leasingu: 1 000,00 Kč bez DPH   

Msp. bez DPH = 5 800 000,00 x 0,20 Msp. bez DPH =  1 160 000,00 Kč 

Msp. vč. DPH = 6 960 000,00 x 0,20 Msp. vč. DPH=  1 392 000,00 Kč 

   

Varianta 60 měsíců bez DPH vč. DPH 

Msp. 1 160 000,00    1 392 000,00    

92398 x 60 5 543 880,00    6 652 656,00    

10 269 x 60 616 140,00    0,00    

Odkupní cena 1 000,00    1 200,00 Kč 

CELKEM zapl. 60 měs. vč. pojištění  7 321 020,00    8 045 856,00 Kč 

 

                                         Kn= 1,16 

   Celkem Kč bez DPH DPH 20% 

Mimořádná splátka 1 160 000,00   232 000,00 

Měsíční splátka bez pojištění  92 398,00      18 480,00 

Pojištění předmětu  10 269,00 0,00 

Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 0,00 

Odkupní cena 1000,00 200,00 

CELKEM zapl. za 60 měs. bez pojištění 6 704 880,00 1 341 000,00 

CELKEM zapl. za 60 měs. vč. pojištění 7 321 020,00 1 341 000,00 

   Varianta 48 měsíců bez DPH vč. DPH 

Msp. 1 160 000,00    1 392 000,00    

111493 x 48 5 351 664,00    6 421 996,80    

10269 x 48 492912 0,00    

Odkupní cena 1 000,00    1 200,00 Kč 

CELKEM zapl. za 48 měs. vč. pojištění  7 005 576,00    7 815 196,80 Kč 

 

                                        Kn= 1,12 

   Celkem Kč bez DPH DPH 20% 

Mimořádná splátka 1 160 000,00   232 000,00 

Měsíční splátka bez pojištění  111 493,00 22 299,00 

Pojištění předmětu       10 269,00 0,00 

Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 0,00 

Odkupní cena 1000,00 200,00 

CELKEM zapl. za 48 měs. bez pojištění 6 512 664,00 1 302 552,00 

CELKEM zapl. za 48 měs. bez pojištění 7 005 576,00 1 302 552,00 



Bc. Vladimíra Nováková: Financování projektů 

 

2010  45 

Příloha č. 6 - Propočet kalkulací úvěru 

    Základní atributy kalkulace úvěru: 

   PC vozu b. DPH: 5 800 000,00 Kč 

  PC vozu vč. DPH: 6 960 000,00 Kč 

  Počet měsíčních splátek: 60 

  Část ceny hrazená klientem 20% z PC vč. DPH, tj. 1 392 000,00 Kč 

 Výše úvěru 5 568 000,00 Kč 

  Poplatek za uzavření smlouvy: 0,00 Kč 

  Platba na konci 0,00 Kč 

  
    1. varianta – doba splácení 60 měsíců 

  111571 x 60 6 694 260,00 Kč 

  10 270 x 60 616 200,00 Kč 

  CELKEM zapl. za 60 měs. vč. poj.  7 310 460,00 Kč 

  Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  

a vlastní financované části 8 702 460,00 Kč (7310460+1392000) 

 

    Výše úvěru Cena Kč 

  Splátka úvěru (pravidelná měsíční) 111571 

  Pojistné (měsíční) 10270 

  Celkem zaplaceno vč. DPH (měsíčně) 121841 (111571+10270) 

 CELKEM zaplaceno vč. DPH 7 310 460,00 (121841*60) 

 Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  a 

vlastní financované části 
8 702 460,00   (7310460+1392000) 

 

    2. varianta – doba splácení 48 měsíců 

  134628 x 48 6 462 144,00 Kč 

  10 270 x 478 492 960,00 Kč 

  CELKEM zaplaceno za 48 měs. vč. pojištění  6 955 104,00 Kč 

  Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  

a vlastní financované části 8 347 104,00 Kč (6955104+1392000) 

 

    Výše úvěru Cena Kč 

  Splátka úvěru (pravidelná měsíční) 134 628,00 

  Pojistné (měsíční) 10 270,00 

  Celkem zaplaceno vč. DPH (měsíčně) 144 898,00 (134628+10270) 

 CELKEM zaplaceno vč. DPH 6 955 104,00 (144898*48) 

 Celkem zaplaceno za vozidlo vč. úroků  a 

vlastní financované části 8 347 104,00  (6955056+1392000) 
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Příloha č. 7 - Výpočet navýšení jednotlivých variant  

     Porovnání variant způsobu financování 

   

     Nc = CL - PC [Kč] 

    Nc = CU - PC     [Kč] 

   

     1. Leasing – doba splácení 60 měsíců 

    Zaplaceno celkem vč. pojištění bez DPH 7 321 020,00 Kč 

   DPH 20% 1 341 000,00 Kč 

   PC                                                                             -6 960 000,00 Kč 

   Rozdíl = Navýšení celkem 1 702 020,00 Kč 

   

     

     2. Leasing – doba splácení 48 měsíců 

    Zaplaceno celkem vč. pojištění bez DPH 7 005 576,00 Kč 

   DPH 20% 1 302 552,00 Kč 

   PC                                                         -6 960 000,00 Kč 

   Rozdíl = Navýšení celkem 1 348 128,00 Kč 

   

     

     3. Úvěr – doba splácení 60 měsíců 

    Zaplaceno celkem vč. pojištění 8 702 460,00 Kč 

   PC                                                           -6 960 000,00 Kč 

   Rozdíl = Navýšení celkem 1 742 460,00 Kč 

   

     

     4. Úvěr – doba splácení 48 měsíců 

    Zaplaceno celkem vč. pojištění 8 347 056,00 Kč 

   PC                                                           -6 960 000,00 Kč 

   Rozdíl = Navýšení celkem 1 387 056,00 Kč 
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Příloha č. 8 - Souhrn způsobů financování vozidla  

pro svoz bioodpadu 

    PC vč. DPH 6 960 000,00 Kč Nc= CL - PC  

 PC bez DPH 5 800 000,00 Kč Nc= CU - PC  

 

    Leasing 60 měsíců       

DPH z Msp. 232 000,00 Kč 
 

  

DPH z měs. splátek 1 108 800,00 Kč (60*18480)   

DPH z odkupní ceny 200,00 Kč 
 

  

DPH celkem  1 341 000,00 Kč 

 

  

Konečná cena b. DPH 5 619 000,00 Kč (6960000-1341000)   
CELKEM zapl. za 60 m. bez poj. 6 704 880,00 Kč 

 

  

Navýšení celkem Nc (bez poj.) 904 880,00 Kč     

Leasing  48 měsíců 

  

  

DPH z Msp. 232 000,00 Kč 

 

  

DPH z měs. splátek 1 070 352,00 Kč (48*22299)   

DPH z odkupní ceny 200,00 Kč 

 

  

DPH celkem  1 302 552,00 Kč 

 

  

Konečná cena b. DPH 5 657 448,00 Kč (6960000-1302552)   

CELKEM zapl. za 48 m. bez poj. 6 512 664,00 Kč 

 

  

Navýšení celkem Nc (bez poj.) 712 664,00 Kč     

Úvěr 60 měsíců  

  

  

DPH celkem (z PC)      1 160 000,00 Kč  

 

  

Konečná cena b. DPH 5 800 000,00 Kč 

 

  

CELKEM zapl. za 60 m. bez poj. 8 086 260,00 Kč (60*111571+1392000)   

Navýšení celkem Nc (bez poj.) 1 126 260,00 Kč     

Úvěr 48 měsíců  

  

  

DPH celkem (z PC) 1 160 000,00 Kč 

 

  

Konečná cena b. DPH 5 800 000,00 Kč 

 

  

CELKEM zapl. za 48 m. bez poj. 7 854 144,00 Kč (48*134628+1392000)   

Navýšení celkem Nc (bez poj.) 894 144,00 Kč (7854144-6960000)   

Čerpání z inv. fondu 

  

  

DPH celkem (krácená DPH z PC) 266 800,00 Kč 

 

  

Konečná cena b. DPH 6 693 200,00 Kč 

 

  

Navýšení celkem Nc 893 200,00 Kč (6693200-5800000)   

Čerpání vl. fin. zdrojů 

  

  

DPH celkem (z PC) 1 160 000,00 Kč 

 

  

Konečná cena b. DPH 5 800 000,00 Kč 

 

  

Navýšení celkem Nc 0,00 Kč     
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Příloha č. 9 – Výpis z obchodního rejstříku 

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

V ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného  

Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl Pr, vloţka 630 

 
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !  

Tento výpis má pouze informativní charakter.  

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, ţe se 

domníváte, ţe obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.  

 
Datum zápisu:  14.června 2005 

Název:  Technické sluţby města Chomutova, příspěvková 

organizace  

Sídlo:  Chomutov, náměstí 1.máje 89, PSČ 430 01 

Identifikační číslo:  000 79 065 

Právní forma:  Příspěvková organizace  

Předmět činnosti:  

-  správa, obnova, opravy a údrţba místních a směrnicí zřizovatele určených komunikací, 

jejich součástí, příslušenství a Jednotného informačního systému pro pěší ve městě 

Chomutov 

-  čištění a zimní údrţba silnic, místních a určených účelových komunikací a jejich součástí 

v rozsahu stanoveném směrnicí zřizovatele 

-  nakládání s odpady v rozsahu stanoveném směrnicí zřizovatele 

-  správa, provoz, obnova, opravy a údrţba veřejného osvětlení, světelné signalizace a 

slavnostního osvětlení 

-  správa, provoz, údrţba, oprava a obnova veřejné zeleně a sadovnických a technických 

prvků, zásobní zahrady a silniční vegetace v rozsahu stanoveném směrnicí zřizovatele 

-  hřbitovní sluţby - správa a provozování veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních 

míst dle směrnice zřizovatele, evidence, vybírání poplatků, údrţba technických a 

stavebních prvků hřbitovů, smuteční obřadní síně v Beethovenově ulici a provozní budovy 

Horní Ves 

-  provoz, údrţba a obnova veřejných WC na území města Chomutova 

-  provozování trţnic, hřišť, trţních míst a trhů na území města Chomutova vymezených 

směrnicí zřizovatele 

-  údrţba a obnova nemovitého spravovaného majetku 

-  výběr plateb a poplatků určených usnesením příslušného orgánu města 

-  ukládání zeminy a odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za 

účelem technického zabezpečení skládky JZ pole Chomutov 

-  odtahová sluţba - nucené odtahy zajišťované dle pokynů Městské policie Chomutov 

nebo Policie České republiky pro město Chomutov 

Doplňková činnost:  

-  poskytování technických sluţeb 
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-  provozování pohřební sluţby 

-  vázání věnců a květin 

-  nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

-  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

-  montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

-  poskytování sluţeb pro zemědělství a zahradnictví 

-  silniční motorová doprava nákladní 

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

-  přípravné práce pro stavby 

-  skladování zboţí a manipulace s nákladem 

-  koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej 

-  výroba hnojiv 

-  zámečnictví 

-  pronájem a půjčování věcí movitých 

-  technické činnosti v dopravě 

-  opravy silničních vozidel 

-  opravy pracovních strojů 

-  testování, měření, analýzy a kontroly 

Statutární orgán:  
 

Ředitel:  Ing. Zbyněk Koblíţek, r.č. 520316/299 

Chomutov, M.Pujmanové 4043, PSČ 430 03 

den vzniku funkce:  1.srpna 2004 

Zástupce ředitele:  Ing. Vladimír Stehlík, r.č. 460625/052 

Chomutov, Bezručova 4270, PSČ 430 02 

Ředitel nebo zástupce ředitele jménem příspěvkové organizace jedná a podepisuje se tak, 

ţe k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu příspěvkové organizace připojí svůj 

podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. 

Zřizovatel:  
 

Statutární Město Chomutov 

Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28 

Identifikační číslo: 002 61 891 

Ostatní skutečnosti:  

-  Den vzniku příspěvkové organizace: 1.1.1994 

 
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).  

Dne: 24.03.10 08:36:25 

Údaje platné ke dni 24.03.2010, 6:00  

 

  

http://www.justice.cz/
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Příloha č. 10 – Nabídka finančního leasingu (60 měsíců) 
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Příloha č. 11 – Nabídka finančního leasingu (48 měsíců) 
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Příloha č. 12 – Nabídka kalkulace splátek úvěru (60 měsíců) 
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Příloha č. 13 – Nabídka kalkulace splátek úvěru (48 měsíců) 

 


