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1 Úvod 

K zajištění prosperity podniku je v období velké konkurence na trhu nutné investovat 

do obnovy a nákupu dlouhodobého majetku. Investičních příležitostí se nabízí řada, avšak 

podstatný je výběr takového projektu, který přispívá k tvorbě hodnoty podniku. Než dojde 

k realizaci zvoleného investičního projektu, nejprve je třeba zvolit vhodnou formu 

financování. 

To lze provést za předpokladu, že jsou k dispozici relevantní informace. Podkladem 

pro získání informací jsou zejména rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, finanční 

plánování, finanční analýza apod.  

Financování podnikových investic patří mezi rozhodující aspekty působící na finanční 

situaci podniku, a proto by mu měla být věnována velká pozornost. V dnešní době se nabízí 

řada možností, jak investici profinancovat. V souvislosti se vstupem České republiky do 

Evropské unie se rozšiřuje možnost získání peněžních prostředků. Na podporu především 

malých a středních podniků jsou zaměřeny Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a 

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Zhruba 75 % prostředků z programu OPPI je 

ve formě dotací přerozděleno mezi malé a střední podniky.  

Všeobecně je známo, že nejvhodnější způsob financování je ten, se kterým jsou 

spojeny minimální náklady k získání kapitálu. Je potřeba ale také brát ohled na finanční 

situaci podniku nebo odvětví, ve kterém se podnik pohybuje.  

Zhodnocení jednotlivých zdrojů financování dlouhodobého majetku, jejich srovnání a 

následný optimální výběr způsobu financování jsou cílem této bakalářské práce. Teoretická 

část je věnována charakteristice jednotlivých způsobů financování, rozdělených podle místa 

původu na interní a externí zdroje financování. Druhá kapitola teoretické části popisuje 

náklady vlastního a cizího kapitálu a metody pro vyhodnocení efektivnosti investičních 

projektů.  

 Praktická část se zaměřuje na zhodnocení konkrétních zdrojů financování a výběr 

nejvhodnější formy financování. Analýza jednotlivých zdrojů je provedena na konkrétním 

příkladu, ve kterém společnost Alcaplast, s.r.o. zvažuje pořízení nového vyfukovacího lisu 

včetně forem. K financování dlouhodobého majetku může být použito financování vlastním 

kapitálem, bankovním úvěrem nebo leasingem. K usnadnění rozhodnutí, kterou z variant 

financování zvolit, je použita metoda diskontovaných výdajů. 
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2 Charakteristika zdrojů financování dlouhodobého majetku  

Finanční rozhodování se zabývá otázkou, jakým způsobem je možné zajistit potřebnou 

výši finančních zdrojů, které jsou nezbytné k realizaci investičního projektu. Snahou je získat 

tyto zdroje s co nejnižšími náklady a nenarušit finanční stabilitu podniku.  

Zdroje financování můžeme členit dle několika kritérií. Podle místa původu 

rozlišujeme interní a externí zdroje financování. Dle vlastnictví na vlastní nebo cizí zdroj 

financování. Z hlediska doby, na kterou je potřebná výše kapitálu zajišťována, je členíme na 

krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování. Dlouhodobým financováním se rozumí nejen 

financování investic, ale také financování oběžných aktiv, které mají trvalý charakter.  

Dodržováno by mělo být tzv. zlaté bilanční pravidlo. Dlouhodobý majetek a trvalá část 

oběžných aktiv by měli být kryty dlouhodobými zdroji. Naopak k financování krátkodobého 

majetku by měly být použity zdroje krátkodobé. Pokud pravidlo není dodržováno a podnik 

kryje dlouhodobý majetek zdroji krátkodobými, může se dostat do problémů souvisejících se 

splatností krátkodobých závazků. Naopak krytí krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji je 

pro podnik nevýhodné, jelikož dlouhodobé zdroje jsou zpravidla dražší než zdroje krátkodobé 

(Marek a kol., 2009). 

Dle Valacha (2006) by dlouhodobé financování mělo sledovat tři základní cíle. Prvním 

cílem je zajištění ekonomicky zdůvodněné rozpočtové výše kapitálu na předpokládanou 

investici, která splňuje požadovanou míru výnosnosti. Druhým cílem je dosáhnout co 

nejnižších průměrných nákladů kapitálu na požadované investice a posledním cílem, nenarušit 

finanční stabilitu, tedy podstatně nezvyšovat finanční riziko firmy. 

2.1 Externí zdroje financování 

 Z hlediska dlouhodobého financování se mezi základní formy externího financování 

řadí financování pomocí emitovaných dluhopisů, bankovních úvěrů, finančního leasingu nebo 

forfaitingu. Rozličnost těchto zdrojů je velmi rozsáhlá a souvisí zejména s rozvojem na 

kapitálových trzích. 

U akciových společností externím zdrojem financování můžou být vklady vlastníků 

v podobě akciového kapitálu. Méně častějšími formami je například tzv. venture capital 

(rizikový kapitál), který je charakteristický vstupem investora do vybraného podniku a 
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vkladem finančních prostředků určených k financování vysoce rizikových projektů. Tyto 

finanční prostředky jsou do podniku vkládány prostřednictvím zvýšení základního kapitálu. 

2.1.1 Emitované dluhopisy 

Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vyplatit věřiteli v předem 

dohodnutém termínu nominální hodnotu včetně kupónu. Podnik má touto formou financování 

možnost získat peněžní prostředky na delší časový horizont. Získávat kapitál formou 

upisování dluhopisů je však výhodné spíše pro větší, méně zadlužené firmy, se stabilním, 

popř. zvyšujícím se ziskem.  

Dluhopisy emitovat může jakákoli právnická osoba bez ohledu na právní formu 

podnikání. Původně právo vydat dluhopisy měl emitent tehdy, pokud byly emisní podmínky 

schváleny Českou národní bankou. Přijetím novely zákona o dluhopisech č. 172/2012 Sb. se 

tato podmínka ruší a ,,od 1. srpna 2012 emitent může vydat dluhopisy jen, pokud byly 

nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací“ 

(Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb.). 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje eventuální emisi dluhopisů je kupónová 

sazba. Pomocí ní se stanovují náklady dluhu a tím tedy i náklady celkového kapitálu. Náklady 

dluhopisu můžeme stanovit podle vzorce 

            
   

             
    

kde C je kupónová platba, NH nominální hodnota obligace, t jednotlivá léta doby 

splatnosti obligace, T doba do splatnosti obligace, rd požadovaná výnosnost do doby 

splatnosti v %. 

 Kuponová sazba může být stanovena jako fixní úroková sazba, která se až do doby 

splatnosti dluhopisu nemění a úrok je vypočítáván z nominální hodnoty dluhopisu. Druhou 

variantou je proměnlivá úroková sazba, u které jsou stanoveny podmínky, za jakých se 

úroková sazba mění. Další možností je stanovení výnosu jako rozdílu mezi jmenovitou 

hodnotou a nižším emisním kurzem. 

Výhodou u dluhopisů jsou nejen daňově uznatelné úroky, ale také okamžité získání 

peněžních prostředků, které je možné ihned v plné výši využít k financování projektu. Za 

další výhodu lze považovat skutečnost, že majitel obligace nemá hlasovací právo a nemůže se 

tedy podílet na řízení společnosti.  

 (2.1) 
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 Jako nevýhodu tohoto financování je možno uvést zvyšování zadluženosti firmy a 

tedy i finanční riziko. Při snížení zisku se majitel obligace, u které je stanovena pevná 

úroková sazba, nepodílí na snížení zisku a podnik je povinen vyplatit kupón ve stejné výši 

jako v předcházejících letech, ve kterých byl výsledek hospodaření podstatně vyšší. Dále 

jsou s emisí dluhopisů spojeny emisní náklady, které zvyšují náklady kapitálu. 

2.1.2 Akciové financování 

Získat akciový kapitál k financování investice může společnost emisí nových akcií, 

nebo může zvýšit jmenovitou hodnotu již existujících akcií. Emise nových akcií může 

proběhnout třemi způsoby:  

 soukromou emisí, 

 veřejnou emisí,  

 prodejem akcií existujícím akcionářům na základě předkupního práva. 

Soukromá emise probíhá bez účasti zprostředkovatelů a preferují ji menší akciové 

společnosti. Jedná se o jednorázové založení společnosti, kdy základní kapitál je splacen 

zakladateli (Valach, 2010). 

Veřejnou emisi využívají větší akciové společnosti za účasti zprostředkovatelů. 

S emitovanými akciemi dále můžou obchodovat na kapitálovém trhu.  

Z důvodu málo rozvinutého kapitálového trhu v České republice se emise nových 

akcií příliš neuskutečňuje. Za málo rozvinutý kapitálový trh a nedůvěru v něj se zasloužila 

zejména kupónová privatizace, která v České republice proběhla ve dvou vlnách, nejdříve 

v roce 1992 a následně v roce 1994. Dalším důležitým faktorem působícím na kapitálový trh 

je silný a stabilní bankovní sektor, který je velmi oblíbeným a rozšířeným zdrojem k získávání 

finančních prostředků. 

Pokud se i přesto společnost rozhodne pro akciové financování, může se uskutečňovat 

jednak prostřednictvím kmenových akcií jednak prioritními akciemi. Rozdíl mezi těmito 

druhy akcií je dán rozsahem pravomocí akcionáře.  

Kmenové akcie opravňují jejich majitele k hlasování na valné hromadě a rozhodování 

o společnosti, dále má právo na likvidační zůstatek při likvidaci společnosti a předkupní právo 

na nové akcie. Požadavky majitele akcie na dividendy a majetek jsou však uspokojovány až 

jako poslední.  
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 Charakterizovat kmenové akcie lze jako majetkový cenný papír s variabilním 

výnosem, u něhož není stanoveno pevné datum splatnosti. Zaručují vyšší výnos, z čehož lze 

odvodit, že jsou snáze prodejnější než obligace a akcie prioritní. V důsledku kolísání výnosu 

může nastat situace, kdy dividendy nejsou vyplaceny vůbec. 

Výhodné je financovat investice kmenovými akciemi ,,pro podniky, v jejichž 

kapitálové struktuře je vyšší než optimální úroveň dluhů“ Valach (2010, str. 346). V takovém 

případě totiž tento způsob financování snižuje průměrné náklady kapitálu.  

 

Stejně jako i u ostatních forem financování existují i zde jisté nevýhody.  Nejenom že 

emisí akcií společnosti vznikají vysoké emisní náklady a dividendy nejsou daňově 

uznatelným nákladem, ale společnost také podstupuje riziko tzv. nepřátelského převzetí pro 

management. Toto riziko vzniká rozšířením hlasovacího práva pro další akcionáře.   

 Naproti tomu majitel prioritní akcie žádné hlasovací právo nemá, a tudíž se nemůže 

podílet na řízení společnosti. Jako kompenzaci získává přednostní právo na výplatu dividend a 

likvidačního zůstatku v případě likvidace firmy. Přestože jsou obvykle dividendy vypláceny 

ve stálé výši, bez ohledu na hospodářský výsledek společnosti, v České republice je vyplácení 

takové dividendy zakázáno. Výnos je vždy spjat s dosaženými výsledky podniku. Další 

omezení při emisi platné v ČR je maximální podíl prioritních akcií na akciovém kapitálu, a to 

50 %.  

Stejně jako u kmenových akcií, jsou dividendy daňově neuznatelným nákladem. Emisí 

nových akcií se však podnik nemusí obávat vlivu nových majitelů akcií při řízení společnosti, 

také nároky na výši dividend nejsou tak vysoké jako u kmenových akcií a tyto dividendy lze 

kumulovat.  

2.1.3 Dlouhodobé úvěry 

Úvěry v České republice patří mezi nejvíce využívanou formu financování. Z hlediska 

splatnosti rozlišujeme úvěry krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Pro účely dlouhodobého 

financování jsou využívány úvěry střednědobé, jejichž splatnost se pohybuje v časovém 

horizontu 1- 5 let, nebo úvěry dlouhodobé se splatností delší než 5 let. V případě financování 

investic je firmám poskytován úvěr dlouhodobý. Dlouhodobý úvěr může podnik získat ve 

formě: 

 dodavatelského úvěru,  

 bankovního úvěru.  
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Úvěry celkem Dlouhodobé úvěry 

Podstata dodavatelského úvěru spočívá v tom, že podniku je dodán určitý typ 

majetku, nejčastěji se jedná o stroje, technologická zařízení nebo investiční celky. Odběratel 

může majetek splácet po dobu životnosti majetku nebo po dobu, na které je dohodnut s 

dodavatelem. Splácení může probíhat postupně, nebo může mít podobu jednorázového 

vyrovnání, přičemž ve splátkách jsou zahrnuty i úroky. Velmi často je dodavatelem 

vyžadována záruka movitou zástavou, kdy zařízení sice ve vlastnictví odběratele je, ale pro 

dodavatele slouží jako záruka splacení úvěru. Druhou formou záruky je podmíněný prodejní 

kontrakt, při kterém je zařízení ve vlastnictví dodavatele až do doby, než dojde k úplnému 

splacení tohoto zařízení. Poté majetek přechází do vlastnictví odběratele.  

Bankovními úvěry označujeme poskytnutí peněžních prostředků komerčními 

bankami, pojišťovacími společnostmi nebo penzijními fondy. Z Grafu 2.1. je zřejmé, že se 

počet poskytnutých úvěrů stále zvyšuje. Jak uvádí Česká bankovní asociace, z celkového 

počtu poskytnutých úvěrů, byly nefinančním podnikům poskytnuty úvěry ve výši 841,8 mld. 

Kč. Objem nově poskytnutých úvěrů se v roce 2012 oproti předcházejícímu roku celkově 

zvýšil o 4,3 %. 

 

 

 

  

  

  

                      

Bankovní úvěry mohou být poskytnuty jako investiční úvěr (termínová půjčka) nebo 

hypotekární úvěr (Valach 2010).  

Investiční úvěr (termínová půjčka) se poskytuje především na rozšíření hmotného 

majetku, oběžného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo nákup dlouhodobých 

cenných papírů, přičemž poskytována je zpravidla jen na část hodnoty majetku. Splácení 

půjčky může probíhat tak, že je sestaven umořovací plán a hodnota termínové půjčky je 

splácena během doby splatnosti. Nejčastěji mají splátky podobu anuit, tzn. splácena je stále 

Graf 2.1: Objem poskytnutých úvěrů v mil. Kč 
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stejná částka a v rámci této částky roste hodnota úmoru a snižuje se podíl úroků. Výše anuity 

lze spočítat podle vzorce 

 

    
 

         
  

kde a je anuita, D hodnota dluhu, i úroková sazba a t počet let, po které bude úvěr 

splácen. 

Z důvodu vyšší rizikovosti dlouhodobých úvěrů jsou požadovány různé záruky. 

Zárukou u termínové půjčky může být osobní zajištění, jehož podstata spočívá v přejímání 

závazku třetí osobou (ručitelem). Ručitel se zavazuje, že v případě platební neschopnosti 

dlužníka půjčku včetně úroků uhradí. Je také možné zaručit se reálným majetkem, kterým 

můžou být cenné papíry, různá práva, movité věci majetku apod.  

 

Hypotekární úvěr se od termínové půjčky liší tím, že do zástavy banka přebírá 

nemovitý majetek. Banka vydá hypoteční zástavní listy zpravidla ve výši 70 % – 80 % 

hodnoty zástavy. Následně hypoteční zástavní listy předá podniku, nebo je investuje na trhu a 

podniku poskytne hypoteční úvěr. Proces poskytnutí hypotekárního úvěru bývá mnohem delší 

než u ostatních úvěrů. 

 

Zatímco u dodavatelských úvěrů je úrok stanoven jako rozdíl mezi cenou majetku 

uhrazeného okamžitě a cenou zaplacenou při postupném splácení, u bankovních úvěrů je 

stanovena úroková sazba. Klient má možnost vybrat si mezi úrokovou sazbou pohyblivou 

nebo pevnou. Pevná úroková sazba představuje garantovanou výši sazby, která se nemění po 

celou dobu splácení. Naproti tomu pohyblivá úroková sazba se může měnit, jelikož se odvíjí 

od sazby na mezibankovním trhu depozit. Na českém trhu je touto sazbou PRIBOR
1
. 

PRIBOR je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, která se 

fixuje z kotací referenčních bank pro prodej depozit. Vývoj této sazby za posledních 10 let je 

zachycen v Grafu 2.2. 

                                                 
1
 Prague Interbank Offered Rate 

 (2.2) 
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                 Graf 2.2: Vývoj úrokové sazby PRIBOR 

 

                        

Úrok u dlouhodobých bankovních úvěrů bývá vyšší než u úvěrů krátkodobých, a to 

z důvodu, že banka postupuje vyšší riziko nesplacení úvěru.  

2.1.4 Leasingové financování 

„V zemích jako Velká Británie nebo USA se odhaduje, že přes 30 % všech investic je 

pořizováno na leasing. V evropských zemích se podíl leasingu na celkových investicích 

pohybuje okolo 16 %“ (Valach, 2010, str. 389).  

V České republice k rozvoji leasingového financování dochází až od roku 1991. Objem 

leasingových obchodů stále rostl a stával se velmi populární formou financování. Největší 

počet investic financovaných pomocí leasingu byl zaznamenán v roce 2007, a to v souhrnu 

pořizovacích cen 122,75 mld. Kč bez DPH. 

Na Grafu 2.3. můžeme vidět, že v posledních letech je zaznamenán pokles využívání 

leasingového financování. Podle České leasingové a finanční asociace pokles souvisí 

s obecnou stagnací investic. K omezení také došlo po redukci daňových stimulů. V důsledku 

toho se financování investic prostřednictvím leasingu začíná přesouvat k financování 

nebankovním úvěrem.  
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             Graf 2.3: Vývoj leasingových obchodů za 10 let (v mld. Kč) 

 

 

 

 

 

                         

Podstata leasingu spočívá v pronájmu dlouhodobého majetku za sjednanou částku. Od 

ostatních způsobů financování se liší v tom, že pronajímatel je zároveň i věřitelem. Nájemce 

za pronájem platí tzv. leasingovou cenu, která zahrnuje vstupní cenu, úrok z úvěru a 

leasingovou marži. Úrok z úvěru a leasingová marže dohromady tvoří tzv. leasingové úročení 

(navýšení). Celková výše leasingového úročení se odvíjí od: 

 úrokové sazby za úvěr na refinancování leasingu, 

  doby leasingu, 

  pravidelnosti splátek,  

 navýšení první splátky a  

 odkupní ceny. 

Leasingovou cenu LC lze také stanovit jako součet všech leasingových splátek LS 

včetně odkupní ceny: 

                    

 K zjištění, kolikrát je financování prostřednictvím leasingu dražší než financování 

z vlastních zdrojů, se využívá tzv. leasingový koeficient. Vyjadřuje poměr celkového 

leasingového toku (leasingová cena) za dobu nájmu k pořizovací ceně předmětu leasingu: 

                      
               

               
  

Pronajímatel požaduje tzv. akontaci, která je placena hned po uzavření smlouvy. 

Akontace může představovat první zvýšenou splátku, která je placena ještě před první běžnou 

 (2.3) 

 (2.4) 
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splátkou. O akontaci je snížena výše jednotlivých leasingových splátek. Stanovení 

leasingových splátek je následující:  

 

                    
                        

                    
  

 

Aby mohla být první zvýšená splátka daňově uznatelným nákladem, musí být časově 

rozlišena v návaznosti na dobu trvání leasingu. Daňově uznatelným nákladem je poměrná část 

této splátky. 

Pokud by byla akontace brána ve významu zálohy na splátky nájemného, rozpouštěla by se 

v pravidelných splátkách po celou dobu trvání pronájmu. Akontace může nabývat ještě 

dalšího významu, a to zálohy na kupní cenu. Tato záloha vstupuje do pořizovací ceny majetku 

v okamžiku odkoupení majetku a není daňově uznatelným nákladem. Do nákladů může být 

zahrnuta až po skončení leasingu formou odpisů. 

 

 V závislosti na potřebách podniku, především zda bude majetek využíván po celou 

dobu životnosti či nikoli, rozlišujeme leasing operativní a finanční. Konkrétní rozdíly mezi 

těmito druhy leasingu jsou popsány níže. 

  

Operativní leasing je sjednáván na kratší dobu, než je životnost majetku a 

pronajímaná věc se po skončení leasingu vrací do vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel po 

celou dobu nájmu má majetek zahrnut ve svém vlastnictví a má tedy nárok na uplatnění 

odpisů. Pronajímatel má povinnost zajišťovat veškerou údržbu, servis, pojištění a také na sebe 

přebírá rizika spojená s provozem.  

Nájemce obvykle operativní leasing využívá v případě, kdy v podniku pro daný 

majetek není dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti. Pořízení takového majetku by 

pro podnik znamenalo zbytečné zvýšení nákladů spojených s údržbou a vlastnictvím majetku, 

který není využíván. 

 

Finanční leasing představuje trvalé pořízení dlouhodobého majetku formou splátek. 

Pronajímán je majetek zpravidla na celou dobu jeho ekonomické životnosti.  Od operativního 

leasingu se liší především ve změně vlastnictví po skončení nájmu. U finančního leasingu 

pronajímaný majetek přechází do vlastnictví nájemce. Přestože pronajímatel zachycuje 

 (2.5) 
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majetek v rozvaze na straně aktiv a nájemce jej vykazuje pouze v podrozvahové evidenci, 

pronajímatel už nemá povinnost jakkoli zajišťovat servis, údržbu, opravy ani pojištění.  

Jelikož majetek není vykazován ve vlastnictví podniku, podnik nemá nárok na 

uplatnění daňových odpisů. Do nákladů tento majetek zahrnuje formou leasingových splátek. 

Aby však leasingové splátky byly daňově uznatelným nákladem snižujícím základ daně, musí 

být splněny zákonem stanovené podmínky, které jsou upraveny v § 24 zákona č. 568/1992 

Sb., o dani z příjmu.  

Jednou z podmínek je, že předmětem finančního nájmu musí být hmotný majetek, 

který lze odepisovat. Jedná-li se o majetek, jehož hodnota nepřevýšila částku 40 000 Kč, 

nájemné je vždy uznatelným nákladem. Doba nájmu musí trvat minimálně po dobu, po kterou 

lze hmotný majetek odepisovat. Další podmínkou je povinnost, nikoli právo, nájemce 

odkoupit majetek po ukončení nájmu. Bezprostředně po uplynutí doby nájmu dochází k 

převodu vlastnických práv k předmětu pronájmu. Kupní cena majetku nesmí být vyšší, než 

zůstatková cena zjištěná při rovnoměrném odepisování. Poslední podmínkou je zařazení 

majetku do obchodního majetku společnosti. 

Finanční leasing dále členíme podle způsobu uskutečnění finančního leasingu:  

 přímý leasing,  

 nepřímý leasing, 

 leverage leasing. 

U přímého leasingu se jedná o dvoustranný právní vztah, kdy se nájemce obrací na 

leasingovou společnost s žádostí o pronájem konkrétního typu majetku. Pronajímatel zpracuje 

podmínky leasingu, koupí tento majetek od výrobce a s nájemcem sepíše leasingovou 

smlouvou. Na základě této smlouvy, která stanovuje výši leasingové splátky, akontaci, dobu 

nájmu, aj., majetek pronajme.  

 Nepřímý leasing se vyznačuje třístranným právním vztahem mezi nájemcem, 

pronajímatelem a prodávajícím. Prodávající prodá svůj majetek leasingové společnosti, která 

ho obratem pronajímá zpět prodávajícímu (nájemci). Tento typ leasingu společnosti využívají 

v situaci, kdy nemají dostatek peněžních prostředků. Výhodou je, že podnik získá peněžní 

prostředky z prodeje, ale dále majetek může využívat. 

U leverage leasingu, neboli úvěrového leasingu, taktéž dochází k třístrannému 

právnímu vztahu. Tentokrát ale mezi pronajímatelem, nájemcem a věřitelem. Pronajímatel 

kupuje od výrobce majetek, který nájemce požaduje. Obvykle se jedná o rozsáhlejší investice, 
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proto si na koupi majetku pronajímatel půjčuje peněžní prostředky od věřitele (banky, 

pojišťovny, aj.). Na úhradu úvěru poskytnutého věřitelem slouží přijaté splátky od nájemce, 

který majetek využívá.   

2.2 Interní zdroje financování 

Interní zdroje jsou využívány v případě, kdy projekt je realizován již existující firmou. 

Jsou výsledkem vnitřní činnosti podniku a můžou mít podobu jednak odpisů, nerozděleného 

zisku po zdanění vytvořeného v předcházejících letech, rezerv nebo rezervních fondů.  

Financování pomocí těchto zdrojů je označováno jako samofinancování. Za velkou 

výhodu financování interními zdroji lze považovat skutečnost, že nevznikají náklady na 

externí kapitál, podnik se nezadlužuje a snižuje se finanční riziko. Na druhou stranu jsou 

s tímto způsobem financování spojena rizika související s nestabilitou zdroje, tzn., že závisí 

na hospodaření podniku. 

2.2.1 Odpisy 

Jsou interně generovaným, pro podnik relativně stabilním zdrojem interního 

financování. Za stabilní zdroj se považují z důvodu, že je podnik má k dispozici i v případě, 

kdy nevykazuje žádný zisk. Prostřednictvím odpisů lze financovat jak obnovu, tak rozšíření 

dlouhodobého majetku.  

Odpisy vyjadřují v penězích postupné opotřebování využívaného majetku. Odpisy 

nejsou výdajem, a tudíž nesnižují peněžní prostředky. Snižují ale zisk podniku a tedy i daňové 

zatížení. Jako příjem jsou v podniku vykazovány v podobě inkasovaných tržeb. 

Postupem času dochází k opotřebení majetku a to jak z hlediska morálního, tak 

z hlediska fyzického. Vyjádření opotřebení je u každého majetku individuální, protože vždy 

závisí na úrovni využívání majetku, na využívané technologii v podniku a dalších faktorech. 

Nejpřesněji je ekonomická životnost majetku zachycena v odpisech účetních. Účetní 

odpisy jsou upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výši odpisů a způsob 

odepisování si účetní jednotka stanoví sama, a to na základě skutečného opotřebení majetku. 

Při lineárním odepisování jsou odpisy rozvrženy stejným dílem na jednotlivá léta využívání 

majetku a nebere se ohled na využití majetku. Naopak při metodě degresivního odepisování 

se odpisy snižují postupně. Nejvyšší odpis účetní jednotka účtuje v prvním roce využívání 

majetku a na konci životnosti je odpis nejnižší. Naopak u progresivní metody se odpisy 

během životnosti zvyšují. Jak již bylo řečeno, záleží pouze na účetní jednotce, jakou metodu 
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odepisování zvolí a jakou část majetku odepíše. Daňově uznatelným nákladem jsou účetní 

odpisy pouze do výše odpisů daňových. 

Daňové odpisy jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu a považují se 

spíše za nástroj daňové a investiční politiky podniku. Zákonem jsou definovány jako výdaje 

k zajištění příjmů. Nejsou předmětem účtování, vyjadřují pouze maximální hranici nákladů, 

které mohou být z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zahrnuty do daňově 

uznatelných nákladů. Tento zákon také stanovuje podmínky, za kterých jsou odpisy daňově 

uznatelným nákladem:  

 odepisuje se majetek zařazený do užívání,  

 vyjadřují se jako roční,  

 odpisy nemusí být uplatněny,  

 odpisuje vlastník (nikoli nájemce), 

 při technickém zhodnocení se zvyšuje vstupní cena dlouhodobého majetku.  

 Celková výše odpisů je ovlivňována nejen vstupní cenou odpisovaného majetku, ale 

také strukturou a výší dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dobou odepisování a 

způsobem odepisování. 

 Vstupní cena odepisovaného majetku tvoří základnu pro výpočet odpisů. Do nákladů 

není zahrnuta jednorázově, ale je rozložena do několika let a kumulace jednotlivých odpisů 

k danému okamžiku je označována jako oprávky dlouhodobého hmotného majetku. Tvořena 

je pořizovací cenou, za kterou byl majetek nakoupen, a vedlejšími pořizovacími náklady, 

kterými může být například doprava, clo nebo pojištění majetku. Vstupní cenou dále můžou 

být vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena, která je využívána při ocenění majetku, 

jestliže byl majetek nabyt jiným způsobem než za úplatu. 

Vstupní cena může být navýšena o částku tzv. technického zhodnocení, které je dle 

 § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu definováno jako ,,výdaje na dokončené 

nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.“ 

 Technické zhodnocení má účetní jednotka možnost provést hned na začátku 

odpisování majetku, nebo v průběhu užívání majetku. Technickým zhodnocením je 

prodloužena doba odpisování, odpisy jsou počítány ze zvýšené vstupní ceny a stanoveny jsou 

nové koeficienty u zrychleného odpisování a nové sazby u rovnoměrného odpisování.  

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h33&effect=1.7.2007
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Výše a struktura majetku se odvíjí od poměru dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a také od využívání majetku. Vždy záleží na odvětví, ve kterém se firma pohybuje, 

avšak platí, že ve většině případů převládá podíl hmotného majetku.  

Doba odepisování má výrazný vliv na výši odpisů. Pro vyčíslení daňových odpisů je 

pro stanovenou dobu odepisování vždy určen koeficient nebo sazba, a to v závislosti na 

zvolené metodě odepisování. Tuto zvolenou metodu v průběhu odpisování již nelze měnit. 

V zákoně č. 568/1991 Sb. je uvedeno 6 odpisových skupin s dobou odepisování od 3 let do 50 

let. Od roku 2005 mají podniky podle § 31 odst. b) až d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, možnost u některých typů majetku zvýšit odpis v prvním roce odepisování o 10 %, 

15 % nebo 20 % vstupní ceny. Zvýšení odpisu je možné provést u majetku zařazeného do 

první až třetí odpisové skupiny (kromě osobních automobilů), u něhož jsou účetní jednotky 

jeho prvním vlastníkem. V následujících letech se pak částky odpisů snižují oproti 

„standardnímu“ odpisování. Maximální roční odpisové sazby u zvýšeného odpisu o 10 % 

vstupní ceny jsou uvedeny níže.  

 Tabulka.2.1: Odpisové sazby při rovnoměrném odpisování navýšené o 10 % 

Odpisová skupina 
Sazba v % 

v prvním roce v dalších letech 

1 30 35 

2 21 19,75 

3 15,4 9,4 

 

Metodu odepisování si účetní jednotka zvolí sama. Rozhodnout se může pro metodu 

rovnoměrného odepisování, kdy odpisy jsou rovnoměrně rozvrženy na jednotlivá léta 

životnosti investice, nebo odpisy zrychlené, při kterých je v prvním roce odepisování uplatněn 

nejvyšší odpis. Sazby pro jednotlivá léta při rovnoměrném odepisování jsou uvedeny v § 32 

zákona č. 568/1992 Sb. 
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 Tabulka 2.2: Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová 

skupina 
Doba 

odpisování 

Sazba v % 

v prvním roce 

odpisování  
v dalších letech 

odpisování 
pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 3 20,00 40,00 33,30 

2 5 11,00 22,25 20,00 

3 10 5,50 10,50 10,00 

4 20 2,15 5,15 5,00 

5 30 1,40 3,40 3,40 

6 50 1,02 2,02 2,00 

Zdroj: Zákon č. 568/1992 Sb., o dani z příjmu 

 Rovnoměrné odpisy stanovíme podle vzorce 

        
 

    
  

kde RO je roční odpis, PC pořizovací cena a S odpisová sazba pro jednotlivé roky 

odpisování v %.  

Druhou variantou je metoda zrychleného odepisování, kdy největší část majetku je 

odepsána v prvním roce využívání investice, a menší poměrná část se rozvrhne do 

jednotlivých let odepisování. Koeficienty pro jednotlivá léta odepisování jsou uvedeny 

v Tabulce 2.3: 

Tabulka 2.3: Koeficienty pro zrychlené odepisování 

Odpisová 

skupina 
Doba 

odpisování 

Koeficient 

v prvním roce 

odpisování  
v dalších letech 

odpisování 
pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 3 3 4 3 

2 5 5 6 5 

3 10 10 11 10 

4 20 20 21 20 

5 30 30 31 30 

6 50 50 51 50 

 Zdroj: Zákon č. 568/1992 Sb., o dani z příjmu 

Při zrychleném odpisování se v prvním roce odepisování použije následující vzorec, 

   
  

  
   

 (2.6) 

          (2.7) 
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kde VC je vstupní cena majetku a k1 koeficient pro první roky odepisování. V dalších 

letech odepisování má vzorec tuto podobu, 

 

   
    

    
   

kde ZC je zůstatková cena odepisovaného majetku, kn-1 koeficient pro další roky 

odepisování snížený o počet let, po které byl majetek odepisován.  

Pokud podnik zvolí metodu zrychleného odepisování, v prvním roce odepisování má 

možnost od základu daně odečíst vyšší částku než v následujících letech. Dochází ke snížení 

základu pro výpočet daně a současně i výsledné daně. Tímto způsobem zvyšuje své 

disponibilní zdroje, které může využít pro další investice. 

2.2.2 Nerozdělený zisk  

Nerozdělený zisk, někdy také označovaný jako ,,zadržený zisk,“  představuje druhý 

nejvýznamnější zdroj interního financování investic, který však na rozdíl od odpisů nelze 

považovat za stabilní zdroj. Jedná se o část zisku, která zbyla podniku ze zisku po zdanění, po 

výplatě dividend a po přídělu do fondů. Tvorba nerozděleného zisku je zachycena v 

následujícím schématu: 

  Zisk běžného roku před zdaněním  

    - Daň ze zisku  

    - Příděl rezervnímu fondu ze zisku  

    - Příděly jiným fondům ze zisku dle stanov  

    - Úhrada tantiém 

    - Výplata dividend nebo podílů na zisku 

    - Ostatní (úhrada ztrát z minulých let, zvýšení základního kapitálu)  

                          =  Nerozdělený zisk běžného období 

     +  Nerozdělený zisk minulého účetního období 

  =  Nerozdělený zisk koncem roku  

                      Zdroj: Valach (2010, s. 326) 

V rozvaze se vykazuje jako součást vlastního kapitálu na straně pasiv. Použití 

nerozděleného zisku pak závisí výhradně na rozhodnutí daného podniku. Ze schématu 

 (2.8) 
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vyplývá, že na velikost nerozděleného zisku má vliv výše zisku běžného období, daň ze zisku, 

příděly do zákonného rezervního fondu a výplata dividend akcionářům.  

Výše zisku běžného roku závisí na mnoha dalších faktorech. Nejvýznamnějšími 

faktory jsou velikost realizované produkce, cena produktů, náklady na jednotku produkce a 

struktura produkce.   

Velikost realizované produkce se odvíjí od objemu výroby a stavu zásob hotových 

výrobků. Čím vyšší realizovaná produkce bude, tím bude výsledek hospodaření vyšší. Je ale 

nutné brát ohled na výrobní kapacitu podniku. Do realizované produkce jsou zahrnuty i 

výrobky, které už sice prodány byly, ale odběrateli nebyly uhrazeny.  

Struktura produkce je dána sortimentem výrobků. Zisk je také ovlivněn marží, která 

připadá na daný typ výrobku. Aby podnik vykazoval co nejvyšší zisk, měl by se orientovat na 

výrobky, které jsou trhem požadovány a které mají nejvyšší výrobkovou marži. 

Cena výrobku výsledek hospodaření ovlivňuje přímo úměrně. Existují faktory, jako je 

elasticita poptávky, která může zisk ovlivnit. Při velmi vysoké elasticitě poptávky po výrobku 

může dojít k situaci, že při zvýšení ceny zisk neporoste. V ceně výrobku není zahrnována daň, 

z toho vyplývá, že ani v tržbách tato daň není zahrnuta. Dále cena může být ovlivněna 

náklady vynaloženými na tento výrobek.  

Podnik by se měl snažit o hospodárné vynakládání nákladů na jednotku produkce, 

jelikož náklady jsou jedním z velmi důležitých faktorů ovlivňujících výsledek hospodaření. 

Při účinném vynakládání nákladů, tedy lepším využíváním výrobní kapacity, lze dosáhnout 

vyššího objemu produkce, aniž by došlo ke zvýšení nákladů. Náklady na výrobek závisí také 

na ceně vstupních činitelů a mzdových nákladech.  

Daň ze zisku je faktor, který podnik sám o sobě neovlivní. Je upravena právní 

legislativou dané země a podnik může pouze předvídat možnou změnu sazeb a vliv na výši 

zisku.  

Podstatnou měrou se na výši nerozděleného zisku podílí uplatňovaná dividendová 

politika v podniku, a s tím související výplata dividend. Nejvíce využívanou dividendovou 

politikou je politika stabilizace dividend. Protože výše dividendy závisí na výši zisku, dochází 

k situacím, kdy při vyšším vykazovaném zisku klesá výše dividendy a naopak. Cílem této 

politiky je tedy zabránění větším výkyvům a stabilizace výše dividendy. Dalšími typy 
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dividendové politiky je politika stálého dividendového podílu nebo reziduální dividendová 

politika. 

Za výhodu financování pomocí nerozděleného zisku lze považovat možnost realizovat 

projekty s vyšším rizikem, nezvyšuje se počet akcionářů ani věřitelů a nedochází ke zvýšení 

míry zadluženosti v podniku. Také není spojen s povinností platit úroky a nenese s sebou další 

náklady. 

 Nevýhodou naopak je, že tento zdroj pro podnik nemusí být příliš stabilní. Považuje 

se za drahý typ zdroje financování, jelikož u něj nepůsobí tzv. daňový úrokový štít. 

2.2.3 Rezervní fondy a rezervy 

Rezervní fondy tvoří část vlastního kapitálu. Vytvářeny jsou ze zisku běžného účetního 

období po zdanění, tedy čistého zisku. Jestliže prostředky z rezervního fondu společnost 

nepoužije na předem stanovený účel, můžou sloužit jako interní zdroj financování. Ve většině 

případů rezervní fondy slouží jako ochrana proti různým rizikům. Rozlišují se dva druhy 

rezervních fondů. Povinný rezervní fond a dobrovolný rezervní fond.  

Povinný rezervní fond je vytvářen povinně buď ze zákona kapitálovými společnostmi 

(zákonný rezervní fond), nebo může být vytvářen na základě ustanovení ve statutu akciových 

společností, a v tomto případě se jedná o statutární rezervní fond. Obchodním zákoníkem jsou 

stanoveny minimální příděly do rezervního fondu. Výše se liší v závislosti na typu kapitálové 

společnosti. Prostředky z fondu ve výši minimálního přídělu lze použít pouze k úhradě ztráty 

účetního období nebo ztráty z minulých let.  

Pokud příděly přesahují minimální část stanovenou zákonem, dobrovolná část 

rezervního fondu může být použita podle uvážení podniku. Zpravidla už však společnost má 

předem stanovený účel použití. Použití může být vyhrazeno na financování větších investic 

podniku, k nákupu akcií nebo ke krytí mimořádných ztrát. 

Dalším interním zdrojem financování jsou rezervy. Stejně jako u rezervních fondů 

existují dva typy rezerv, rezervy zákonné a ostatní. Jejich tvorba se však ve srovnání 

s rezervními fondy liší. (Valach, 2010)  

Rezervy jsou zahrnovány do nákladů podniku a v bilanci se vykazují jako cizí zdroj. Při 

splnění podmínek stanovených zákonem, tzn. výše a použití, můžou být rezervy považovány 
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za daňově uznatelný náklad. V takovém případě se jedná o zákonné rezervy. Příkladem 

použití můžou být rezervy na opravy hmotného dlouhodobého majetku.  

S rezervami dále souvisí tzv. tiché rezervy, které podnik vytváří zpravidla 

podhodnocováním svého majetku. V bilanci podniku nejsou přímo zachyceny, proto jsou 

nazývány jako tiché rezervy. Účelem vytváření těchto rezerv je snížení vykazovaného zisku a 

daňové povinnosti podniku.  
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3 Ekonomická kritéria hodnocení investice 

V této kapitole budou nejdříve popsány parametry hodnocení investice, které úzce 

souvisejí s metodami pro výběr způsobu financování dané investice. Základním parametrem 

jsou náklady kapitálu, které slouží pro stanovení diskontní sazby. 

V dalších kapitolách jsou pak uvedeny metody hodnocení zdrojů financování, které 

budou v této práci použity pro zjištění nejvýhodnějšího způsobu financování investice. 

3.1 Náklady kapitálu  

Na náklad kapitálu lze pohlížet jako na požadovaný výnos z investice. Slouží jako 

nástroj ke stanovení tzv. diskontní sazby, která se využívá pro přepočet výdajů, eventuálně 

příjmů, na současnou hodnotu.  ,,Diskontní sazba zabezpečuje jednak úhradu nákladů na cizí 

kapitál, kterými jsou např. úroky z úvěru, obligace apod., a dále odměnu vlastníkům firmy za 

vynaložený kapitál“ (Fotr a Souček, 2010).  

Náklady kapitálu jsou takové náklady, které jsou vynaloženy na získání různých 

složek podnikového kapitálu. Z pohledu investora náklad kapitálu představuje minimální 

požadovanou míru výnosnosti z investovaného kapitálu, tj. takové výnosové procento, které je 

rovno současné hodnotě peněžních toků generovaných investicí. Z pohledu podniku je to 

výdaj zaplacený za získání různých forem kapitálu na financování nových investic.  

Důležité je rozlišovat, zda se jedná o náklady jednotlivých druhů kapitálu, kterými 

jsou výdaje zaplacené podnikem za získání určitého druhu kapitálu, anebo průměrné náklady 

celkového podnikového kapitálu, které vyjadřují průměrnou cenu veškerého kapitálu. 

Výše nákladů jednotlivých druhů kapitálu závisí na době splatnosti kapitálu, přičemž 

platí, že čím delší je doba splatnosti, tím vyšší cenu za něj podnik zaplatí. Dalším faktorem 

ovlivňujícím výši nákladů je daňová uznatelnost výdajů a stupeň rizika, které investor 

podstupuje. Čím vyšší riziko investor podstupuje, tím vyšší výnos požaduje.  

Průměrné náklady celkového kapitálu jsou závislé: 

a) na nákladech jednotlivých druhů kapitálu, 

b) na podílu (struktuře) jednotlivých druhů kapitálu na celkovém kapitálu 

podniku. 
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Z výše uvedeného je tedy možné průměrné náklady celkového kapitálu WACC 

stanovit jako 

     
               

   
   

kde RD náklady cizího kapitálu, výraz (1-t) charakterizuje daňovou uznatelnost nákladů 

dluhu, D je výše cizího kapitálu, E vlastní kapitál a RE  náklady vlastního kapitálu.  

3.1.1 Náklady cizího kapitálu 

Obecně platí, že náklady pro získání cizího kapitálu jsou nižší, než náklady vlastního 

kapitálu. Tyto náklady jsou označovány jako náklady dluhu, přičemž dluh může mít podobu 

například úvěru, půjčky nebo emitovaných dluhopisů. Z tohoto dluhu je podnik povinen svým 

věřitelům zaplatit úrok. Cena kapitálu v podobě úroku z úvěru nebo obligace je odčitatelnou 

položkou od základu daně, tzn., že snižuje základ pro výpočet daně a tedy i výslednou daň. 

Daňovou uznatelnost je nutné zohlednit i ve výpočtu pro stanovení výše nákladu na cizí 

kapitál a platí tedy vztah, 

            

kde i je úrok z úvěru a t je sazba daně. 

Při získávání cizího kapitálu formou upisování dluhopisů, je nutné do výpočtu 

zahrnout také emisní náklady E. Za předpokladu, že nominální hodnota obligace je shodná 

s tržní cenou a obligace je splatná na konci dospělosti, se náklady vypočítají následovně: 

   
       

   
  

Pokud se nominální hodnota od tržní hodnoty liší, náklady dluhu se stanoví jako výnos 

do splatnosti obligace (Valach, 2006), který odpovídá vnitřnímu výnosovému procentu 

obligace. Toto procento se určí následovně,  

   
 

      
 
 

  

      
 
 

 

   

  

přičemž P vyjadřuje tržní cenu obligace, NV nominální hodnotu obligace, c úrok 

z obligace (kupónová platba), t jednotlivá léta do splatnosti obligace, T doba splatnosti 

obligace a RD vyjadřuje požadovanou výnosnost do doby splatnosti. 

             (3.1) 

    (3.2) 

             (3.3) 

 (3.4) 
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3.1.2 Náklady vlastního kapitálu 

Stanovení nákladů na vlastí kapitál je mnohem složitější, než je tomu u nákladů na 

kapitál cizí. Při stanovení se vychází z rizika podnikatelské činnosti. Čím je toto riziko větší, 

tím jsou náklady kapitálu a současně i požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu vyšší. 

Stupeň rizika se zpravidla skládá z bezrizikové sazby, ta je dána výnosností desetiletých 

státních dluhopisů, a rizikové prémie. Tento vztah lze vyjádřit jako 

            

kde PMV vyjadřuje požadovanou výnosnost, Rf bezrizikovou míru výnosnosti a RP 

rizikovou přirážku.  

 Ke stanovení nákladů na vlastní kapitál je možné využít metody vycházející 

z účetních dat nebo metody založené na bázi tržní přístupů. K základním metodám patří tržní 

model oceňování kapitálových aktiv CAPM 
2
, arbitrážní model oceňování APM 

3
, Gordonův 

dividendový model a stavebnicové modely založené na účetních datech. 

Gordonův dividendový model je využíván v případě, že podnik vlastní akciový 

kapitál. Při stanovení nákladů na vlastní kapitál se vychází z tržní ceny akcie,  

   
  

  
      

kde Np požadovaná míra výnosnosti z akcie, Cp je tržní cena akcie a Dp roční 

dividenda z akcie.  

Na základě zjištění tržní ceny akcie lze pak zjistit RE. Je však také nutné brát v úvahu 

emisní náklady E, které jsou spojeny s upisováním akcie. Z tohoto důvodu bude tržní cena 

akcie o tyto emisní náklady snížena. Za předpokladu stálého dividendového výnosu se RE 

stanoví takto: 

 

   
      

    
 

 

                                                 
2
 Capital Asset Pricing Model 

3
 Arbitrage Pricing Model 

  (3.5) 

  (3.6) 

 (3.7) 
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V případě očekávaného růstu dividendového výnosu se ke vzorci přičte konstantní 

zvýšení dividendového výnosu g. Platí tedy, že 

 

   
      

    
     

Model oceňování kapitálových aktiv CAPM  využívají pouze firmy obchodované na 

kapitálovém trhu. Je základním tržním přístupem ke stanovení rizikové přirážky, kterou 

stanovíme jako 

            ,  

kde Rm  je očekávaný výnos tržního portfolia akcií a Rf  roční výnosnost státních 

dluhopisů. Beta koeficient udává citlivost cenného papíru vůči trhu. Vyjadřuje procentní 

změnu kurzu cenného papíru, jestliže na trhu dojde ke změně o 1 %.  Jedná se o systematické 

riziko cenných papírů, které v rámci dané země nelze eliminovat.  

Do nákladů na vlastní kapitál je kromě rizikové přirážky zahrnována také bezriziková 

míra výnosnosti Rf,, 

                         ,  

kde E(RE) představuje očekávaný výnos vlastního kapitálu, Rf  bezriziková sazba a Rm  

očekávaný výnos tržního portfolia akcií.  

Stavebnicové modely vycházející z účetních dat jsou určeny pro firmy, které nejsou 

obchodované na kapitálovém trhu. Modely staví na součtu bezrizikové výnosnosti a dalších 

několika rizikových přirážek. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky používá pro 

stanovení nákladů vlastního kapitálu model Inky a Ivana Neumaierových. Pro oceňování 

podniku soudními znalci je využíván Máříkův stavebnicový model. 

Model Neumaierových staví na pyramidové soustavě ukazatelů INFA. Je založen na 

součtu bezrizikové sazby Rf, přirážky za velikost podniku RLA, podnikatelského rizika 

Rpodnikatelské, rizika závislého na finanční stabilitě podniku Rfin.stab a rizikové přirážky za 

strukturu podniku RFinStru. (www.mpo.cz) 

  (3.8) 

 (3.9) 

           (3.10) 
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V případě nezadluženého podniku, který nevyužívá úročený cizí kapitál, představují 

průměrné náklady na kapitál nezadlužené firmy WACCU  zároveň náklady na vlastní kapitál 

RE. V tom případě je RFinStru rovna nule a platí, že 

                                           

Rizikovou přirážku za finanční strukturu je možné dopočítat z rozdílu RE a WACC, 

                  

přičemž RE zadluženého podniku stanovíme jako 

 

   
     

  
  

  
      

  
  

  
  

  
 

   

kde WACC náklady nezadlužené společnosti, za UM, jako cenu cizího kapitálu, je dosazena 

skutečná úroková míra.  

Bezriziková sazba Rf je dána výnosností desetiletých státních dluhopisů. Pro stanovení 

bezrizikové sazby se bude vycházet z Finanční analýzy podnikové sféry sestavené 

Ministerstvem průmyslu a obchodu za 1. pololetí roku 2012.  

Přirážka za velikost podniku RLA je dána výší úplatných zdrojů (UZ). Jsou-li  

UZ > 3mld. Kč, pak riziková přirážka je ve výši 0 %. Pokud jsou UZ < 100 mil. Kč, pak 

riziková přirážka je ve výši 5%, a jestliže jsou UZ > 100 mil. Kč, ale < 3 mld. Kč, pro 

stanovení rizikové přirážky se použije následující vzorec: 

 

    
              

     
  

 Riziková přirážka charakterizující produkční sílu Rpodnikatelské se váže na ukazatele 

rentability aktiv a počítá se jako podíl zisku před úroky a zdaněním k aktivům  
    

 
 , 

přičemž musí platit podmínka, že 

 

      

 
 
         

 
      

      (3.11) 

           (3.12) 

           (3.13) 

       (3.14) 

          (3.15) 
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Výraz  
         

 
     nahradíme hodnotou X1. Pokud je 

    

 
 X1 , pak přirážku 

stanovíme jako minimální hodnotu Rpodnikatelskételské v odvětví. V případě, že 
    

 
 0, pak 

přirážka bude ve výši 10%, a jestliže   
    

 
      pak Rpodnikatelské stanovení podle 

následujícího vzorce: 

    
    

 
 
 

  
  ∙ 0,1 

Přirážka charakterizující finanční stabilitu RFinStab. závisí na ukazateli celkové 

likvidity a charakterizuje vztah životnosti aktiv a pasiv. Celková likvidita se stanoví podle 

vzorce: 

 

    
  

      
  

Jestliže je         pak přirážka za finanční stabilitu RFin.Stab = 10 %, pokud je 

         RFintStab = 0 %. Dále může nastat varianta, kdy             V tomto případě 

se přirážka stanoví podle vzorce:                                                

 

           
         

          
     

Hodnota XL1, která charakterizuje likviditu prvního stupně a hodnota XL2 

charakterizující likviditu druhého stupně, se stanovují pro každé odvětví zvlášť. 

3.2  Metody hodnocení zdrojů financování  

Existuje spousta metod pro posouzení efektivnosti investičních projektů a pro volbu 

způsobu financování investičního projektu. Z hlediska časového jsou k dispozici metody, 

které faktor času zohledňují (dynamické metody) a naopak ty, které tento faktor nerespektují 

(statické metody).  

Metody statické je možné využít v případě, kdy čas nehraje velkou roli při 

rozhodování o investicích. Zpravidla se jedná o investování v krátkém časovém horizontu, 

nebo o jednorázovou koupi majetku. Statickými metodami jsou například prostá doba 

          (3.16) 

 (3.17) 

           (3.18) 
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návratnosti, která nám udává počet let, za které jsou výdaje uhrazeny příjmy plynoucími 

z investice. Dále to může být rentabilita investovaného kapitálu, která hodnotí výnosnost 

kapitálu investovaného do projektu. Data použitá pro zjištění rentability investovaného 

kapitálu jsou získána z účetních výkazů. 

Metody dynamické jsou naopak takové metody, které respektují faktor času a 

využívají se při dlouhodobějších investicích. Faktor času je jedním z velmi důležitých faktorů, 

které ovlivňují rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investice. Patří mezi ně čistá současná 

hodnota, index ziskovosti, který bývá doplňkovým kritériem metody čisté současné hodnoty, 

metoda diskontovaných výdajů nebo diskontovaná doba návratnosti.  

3.2.1 Metoda diskontovaných výdajů 

Patří mezi nákladová kritéria hodnocení investic a základem je vyčíslení všech výdajů, 

které bude nutno uhradit během životnosti investice. Preferován je projekt s nejnižšími 

diskontovanými peněžními výdaji. Pro vyčíslení diskontovaných výdajů je nutné znát 

diskontní sazbu, jejíž stanovení je popsáno v kapitole Náklady kapitálu. 

Celkové diskontované náklady lze zapsat jako 

          

 

   

 

kde Dt je celková hodnota diskontovaných výdajů za dobu životnosti, J je investiční 

výdaj, V ostatní diskontované roční provozní náklady. Pokud se na konci životnosti reálné 

investice předpokládá prodej, je celkové diskontované výdaje se snižují o tzv. likvidační 

hodnotu Ld, 

 

        

 

   

      

Z hlediska daňového můžou při jednotlivých způsobech financování plynout  

tzv. daňové úspory, které v konečném důsledku snižují celkové peněžní výdaje, 

 

        

kde D je daňová úspora, NP nákladová položka, t sazba daně z příjmů.  

 (3.19) 

 (3.20) 

 (3.21) 
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Při financování vlastními zdroji plyne daňová úspora pouze z odpisů.  

U financování bankovním úvěrem jsou tyto úspory dvě, a to z odpisů a z úroků z úvěru. 

Financování leasingem se zálohou přináší daňovou úsporu z leasingových splátek a z časově 

rozlišené zálohy, která je zaplacena ještě před úhradou běžných splátek a rozvrhuje se do 

jednotlivých let životnosti investice.   

,,Metodu čisté současné hodnoty založenou na diskontovaných peněžních výdajích lze 

použít při rozhodování o financování úvěrem nebo leasingem, neboť tyto dvě možnosti 

financování vedou ke stejným nákladům kapitálu, vykazují stejné riziko a strukturu 

financování.“ (Dluhošová, 2010) 

Nelze touto metodou stanovit celkový přínos z investice, pouze slouží k porovnání 

jednotlivých variant financování. 

3.2.2 Metoda čisté výhody leasingu 

Metoda čisté výhody leasingu má pomoci podniku při rozhodování o financování 

úvěrem nebo leasingem. Podle Valacha (2010) je třeba brát v úvahu jisté aspekty, kterými 

jsou zejména:  

 úrokové sazby při financování úvěrem a systém úvěrových splátek,  

 leasingové splátky a jejich výše,  

 sazby odpisů a zvolená metoda odepisování majetku,  

 daňové aspekty (odpisový, úrokový, leasingový daňový štít). 

 Jak uvádí Dluhošová (2010, s. 151), dluh je možné chápat jako hodnotu současné 

hodnoty budoucích plateb, a proto je možné leasingové financování považovat za stejné a se 

stejným rizikem jako financování úvěrové.  Totožné jsou i náklady kapitálu. 

Čistou výhodu leasingu (ČVL) zjistíme porovnáním čisté současné hodnoty investice 

financované leasingem (NPVL) a čisté současné hodnoty financované úvěrem (NPVU). 

Matematicky lze ČVL zapsat jako  

               

Pokud je NPVL > NPVU, pak je výhodnější investici financovat leasingem. V případě, 

že NPVL < NPVU , je efektivnější financování prostřednictvím úvěru.  

  (3.22) 
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Podle Valacha (2010) se čistá výhoda leasingu zjistí, pokud od kapitálového výdaje 

(K) odečteme součet leasingových splátek po zdanění          a odpisových daňových 

štítů      ), 

 

       
             

      
  

 

   

 

Jestliže je kapitálový výdaj větší než součet leasingových splátek po zdanění a 

odpisových daňových štítů, je výhodnější leasingové financování. Pokud tomu bude naopak, 

výhodnější je financování prostřednictvím úvěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3.23) 
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4 Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného 

majetku  

V této části bakalářské práce bude představena společnost a popsána investice, kterou 

společnost hodlá realizovat. Další část kapitoly se zaměřuje na zhodnocení jednotlivých 

alternativ financování investičního celku, který se společnost Alcaplast, s.r.o. rozhodla 

pořídit. Analyzován bude způsob financování vlastními zdroji, bankovním úvěrem a 

finančním leasingem. Porovnání jednotlivých variant a výběr té nejvýhodnější bude proveden 

za použití metody diskontovaných peněžních výdajů.  

4.1 Popis společnosti  

Společnost Alcaplast, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společnost s ručením 

omezeným. Nyní patří mezi největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. 

Zaměřuje se nejen na trhy v České republice, ale také na trhy na Slovensku, Maďarku, Polsku, 

Rusku a v pobaltských státech. Část tržního podílu spadá i do arabských zemí. V loňském 

roce byly do zahraničí vyvezeny výrobky za více než 377 mil. Kč.  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba plastových výrobků pro 

stavebnictví. Mezi vedlejší předmět podnikání lze zařadit výrobu plastových výrobků, výrobu 

kovových konstrukcí a jejich dílů, velkoobchod s železářským zbožním, instalatérskými a 

topenářskými potřebami, silniční a nákladní dopravu, ostatní vzdělávání, tvůrčí, umělecké a 

zábavní činnosti.  

Základním výrobním sortimentem firmy jsou umyvadlové a dřezové sifony a jejich 

příslušenství. Dále jsou do prodeje zahrnuty předstěnové instalační WC systémy, plastové 

nádržky, vanové a vaničkové sifony nebo tradiční napouštěcí a vypouštěcí ventily. Nově 

firma vyrábí vanové sifony s napouštěním, podlahové vpusti nebo podlahové žlaby. Ve 

společnosti je zaveden systém jakosti ISO 9001:2008 a do prodeje jsou uváděny produkty až 

po úspěšném otestování v akreditovaných zkušebnách ve Zlíně a ve Vídni.  

Společnost Alcaplast, s.r.o. se snaží vyrábět takové výrobky, které plní požadavky 

zákazníků a obohacují kvalitu života, a to s ohledem na nové trendy a vývoj trhu. Hlavní 

filosofií společnosti je design a kvalita. Největší důraz je kladen na bezporuchovost, odolnost 

vůči špatnému zacházení, tichý provoz a spolehlivost všech použitých dílů. Vývojové 

pracoviště je vybaveno velmi kvalitním softwarem, kde se projektují jednotlivé části výrobků, 

formy pro jejich lisování a další výrobní prostředky.  
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 Veškerý sortiment je vyráběn s ohledem na životní prostředí, takže výrobky jsou po 

skončení životnosti plně recyklovatelné.  

4.2 Ekonomická situace podniku  

Pro stručné nastínění ekonomické situace společnosti Alcaplast, s.r.o., jsou použity 

finanční výkazy z roku 2008, 2009, 2010 a 2011. Ekonomická situace podniku bude 

zhodnocena na základě vertikální analýzy rozvahy a analýzy ukazatelů zadluženosti a 

rentability.  

4.2.1 Vertikální analýza  

Vertikální analýza vypovídá o majetkové struktuře podniku. Z Grafu 4.1.vyplývá, že 

poměr mezi oběžnými aktivy a dlouhodobým majetkem se v čase téměř nemění a je velmi 

vyrovnaný. V letech 2009 a 2010 byl podíl oběžných aktiv na celkových aktivech větší než 

poměr dlouhodobého majetku. V roce 2011 podíl dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech vzrostl na úkor oběžných aktiv ze 44 % na 53 %. Hlavní příčinou byl nárůst u 

položky nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, což souvisí s výstavbou nové výrobní 

haly. 

             Graf 4.1: Vertikální analýza aktiv společnosti Alcaplast, s.r.o. 

 

               

Vertikální analýza pasiv informuje o zdrojích, ze kterých firma pořídila aktiva. Jak 

uvádí Růčková (2010), výrobní firmy mají z hlediska finanční struktury tendenci ve zvýšené 

míře využívat vlastní zdroje financování. Tak je tomu i v našem případě, kdy bylo v roce 

2010 více než 80 % aktiv financováno vlastním kapitálem a v roce 2011 to bylo 75 %. 

Výjimkou je pouze rok 2009, ve kterém posílil podíl cizích zdrojů. Největší podíl na zvýšení 

cizích zdrojů mělo přijetí dlouhodobého bankovního úvěru.  
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             Graf 4.2: Vertikální analýza pasiv společnosti Alcaplast, s.r.o. 

  

                 

4.2.2 Ukazatele rentability 

Pomocí ukazatelů rentability hodnotíme výnosnost vloženého kapitálu, jinými slovy 

efektivitu podnikání. Na základě těchto ukazatelů můžeme zjistit, zda je efektivnější využívat 

k financování zdroje vlastní nebo cizí. 

Přestože existuje řada ukazatelů rentability, v této kapitole bude zhodnocena pouze 

výnosnost aktiv (ROA), vlastního kapitálu (ROE) a dlouhodobě investovaného kapitálu 

(ROCE). Vývoj ukazatelů rentability je zachycen v Grafu 4.3. a v Příloze č.1.  

4.1: Ukazatele rentability 

Ukazatel Výpočet 
Hodnota 

2008 2009 2010 2011 

ROA EAT / Aktiva 13,82% 6,03% 5,10% 3,12% 

ROE EBIT / Vlastní kapitál 21,54% 8,58% 4,35% 3,30% 

ROCE EBIT / Dlouhodobý kapitál 25,29% 9,97% 5,90% 3,78% 

         

                       Graf 4.3: Vývoj ukazatelů rentability 
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Rentabilita aktiv vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na zdroj 

financování. Všeobecně platí, čím větší rentabilita tím lépe. V případě společnosti  

Alcaplast, s.r.o. nejvyšší rentabilita byla zaznamenána v roce 2008, kdy výnosnost aktiv 

dosahovala 14 %. Vlivem poklesu čistého zisku společnosti a zvýšení hodnoty u položky 

dlouhodobý majetek došlo v roce 2009 ke snížení ziskovosti. Na změně stavu dlouhodobého 

hmotného majetku se nejvíce podílelo rozšíření výrobních a skladových prostorů a 

vybudováno bylo také nové školicí středisko. Přestože se v následujících letech výsledek 

hospodaření příliš neměnil, rentabilita opět poklesla. V roce 2010 společnost započala 

výstavbu nové výrobní haly, což vedlo v roce 2011 ke zvýšení položky nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek ve výši 220 mil. Kč a poklesu rentability. Za poslední tři roky se 

rentabilita aktiv pohybovala v průměru okolo 5 %.  

Pomocí rentability vlastního kapitálu se hodnotí výnosnost vlastního kapitálu. 

Z Grafu 4.3. je zřejmé, že tento ukazatel má ve společnosti Alcaplast, s.r.o. klesající tendenci. 

Na poklesu ROE se podílel nejen pokles čistého zisku, ale příčinou bylo také zvýšení hodnoty 

vlastního kapitálu. Zásadní změna nastala v položce Ostatní kapitálové fondy nejdříve v roce 

2010, kdy se společníci rozhodli do fondu vložit 210 mil. Kč. Následně pak i v roce 2011 byla 

hodnota kapitálového fondu vkladem společníků zvýšena o 140 mil. Kč. Dalším faktorem 

zvyšující hodnotu vlastního kapitálu v letech 2009 - 2011 bylo rozhodnutí jednatelů o 

přeúčtování vytvořeného zisku na nerozdělený zisk minulých let. Ukazatel ROE tak klesl 

z 21,5 % až na hodnotu 3,3 %.  

U rentability dlouhodobých zdrojů podnik taktéž nedosahuje příliš vysoké ziskovosti. 

S výjimkou roku 2008, kdy 1 Kč investovaná do dlouhodobého majetku vydělala 25 haléřů, 

v letech 2009 – 2011 se nejednalo téměř ani o jeden haléř.  Dosažení o polovinu menšího 

výsledku hospodaření v letech 2009 - 2011 ve srovnání s rokem 2008 se projevilo taktéž u 

rentability dlouhodobých zdrojů. V posledních třech letech rostla hodnota vlastního kapitálu a 

hodnota cizích dlouhodobých zdrojů poklesla pouze v roce 2010, kdy byl zcela splacen 

bankovní úvěr. V konečném důsledku hodnota dlouhodobých zdrojů rosta, ale výsledek 

hospodaření stagnoval, což vedlo ke snižování hodnoty ukazatele ROCE.  

Příčinou poklesu u všech ukazatelů rentability byla jednoznačně výstavba nové 

výrobní haly, školicího střediska a rozšíření skladových prostorů. Společnost plánuje do 

přístavby a nové výrobní haly, která byla v roce 2012 dokončena, zavést nové výrobní 
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technologie, což by mělo vést k  uvedení nových výrobků na trh, vyšší produktivitě a zlepšení 

situace podniku.   

4.2.3 Ukazatele zadluženosti  

Dosažení optimální zadluženosti je jedním z hlavních cílů finančního řízení. 

Prostřednictvím ukazatelů zadluženosti lze hodnotit finanční stabilitu podniku a poměr 

využívání vlastních a cizích zdrojů k financování podnikových aktivit. Celková zadluženost 

podniku se poměřuje jako podíl cizího kapitálu a aktiv:      

                    
            

              
 

Pro zhodnocení finanční stability podniku je použit podíl vlastního kapitálu na 

aktivech, který udává schopnost podniku krýt majetek vlastními zdroji:  

 

                                     
               

      
 

Jako poslední bude zjištěna hodnota majetkového koeficientu a v návaznosti na něj 

ziskový účinek finanční páky,  

 

                      
      

               
  

 

V Tabulce 4.2. jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti. Postup 

výpočtu je přiložen v Příloze č.1. 

   4.2: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 
Hodnota  

2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 48,5% 48,1% 13,1% 24,2% 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 49,8% 51,4% 86,0% 75,3% 

Finanční páka 2,0 1,9 1,2 1,3 

   

Celková zadluženost společnosti se v letech 2008 – 2009 pohybovala okolo 50 %. 

Splacením bankovního úvěru v roce 2010 společnost přispěla k poklesu celkové zadluženosti. 

 (4.1) 

  (4.2) 

  (4.3) 
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V roce 2011 měla společnost možnost čerpat úvěr na výstavbu výrobní haly až do výše 

120 mil. Kč, avšak k výraznému zadlužení společnosti nedošlo, jelikož se současně zvýšila 

hodnota celkových aktiv, konkrétně položka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.   

Ukazatel podíl vlastního kapitálu na aktivech, někdy uváděn jako koeficient 

samofinancování vypovídá o finanční stabilitě podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat okolo 50 %. Toto doporučení podnik splňoval v letech 2008 – 2009. 

V následujících letech byl zaznamenán pokles z důvodu přijetí bankovního úvěru. 

Majetkový koeficient, nebo také finanční páka představuje obrácenou hodnotu 

ukazatele podíl vlastního kapitálu na aktivech. Je založen na využití úročných cizích zdrojů, 

ale sám o sobě vypovídací hodnotu příliš nemá. Využívá se především v souvislosti 

s ukazatelem úroková redukce. Oba ukazatele mají vliv na vývoj rentability vlastního 

kapitálu, avšak jejich vliv je protichůdný. Jejich součinem lze získat tzv. ziskový účinek 

finanční páky.  

 4.3: Ziskový účinek finanční páky 

Ukazatel  2008 2009 2010 2011 

Finanční páka 2,0 1,9 1,2 1,3 

Úroková redukce EBT/EBIT 97,84% 91,12% 91,00% 99,06% 

Ziskový účinek finanční páky 1,965 1,772 1,058 1,315 

 

            Ziskový účinek finanční páky je ve všech letech větší než 1, z čehož vyplývá, že 

zvýšení stupně zadlužení působí pozitivně na vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu.  

4.3 Charakteristika investice 

Společnost na trhu existuje již několik let a konkurence v oblasti výroby plastových 

výrobků a sanitární techniky roste. Proto je nutné stále inovovat výrobky, přizpůsobovat se 

požadavkům zákazníků a investovat do nových zařízení. K posílení konkurenceschopnosti se 

společnost rozhodla investovat do vyfukovacího lisu a zvýšit tak počet výrobků výrobní řady 

Alcamodul - předstěnových instalačních systémů: 

 Alcamodul předstěnový instalační systém pro zazdívání, 

 Sádromodul – předstěnový instalační systém určený pro suchou instalaci do 

sádrokartonu,  

 Jádromodul – předstěnový instalační systém určení pro suchou instalaci 

především při rekonstrukci bytových jader. 
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 Vedle posílení konkurenceschopnosti vzniknou také nová pracovní místa, v celkovém 

počtu šestnáct.   

Původně byly základní plastové dílce (nádrž) pro instalační systémy vyráběny 

vyfukováním v externí firmě, neboť společnost pro tuto výrobu neměla dostatečné 

technologie. Také další plastové dílce (rukáv) byly lisovány u subdodavatele. Za účelem 

minimalizace subdodávek chce společnost pořídit nový vyfukovací lis a formy.   

4.4 Vstupní údaje  

Cena pořízení nového vyfukovacího lisu a formy se odhaduje na 17 900 tis. bez DPH. 

Cena vyfukovacího lisu činí 10 200 000 Kč bez DPH a cena forem 7 700 tis. Kč bez DPH.  

Celkové náklady projektu tedy činí 17 900 000 Kč. 

Sazba daně z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, činí 19 %. Analýza jednotlivých variant financování je prováděna za předpokladu, 

že se v následujících letech sazba daně nebude měnit.  

Pro správné vyčíslení současné hodnoty peněžních toků je potřeba stanovit diskontní 

sazbu a výši odpisů, které jsou uplatněny při financování bankovním úvěrem nebo vlastními 

zdroji. Proto budou následující dvě kapitoly věnovány právě odpisům a stanovení diskontní 

sazby. 

4.4.1 Odpisy 

Jelikož se jedná o investiční celek, který se skládá ze dvou částí, tyto části budou 

odepisovány zvlášť. Formy jsou stejně jako vyfukovací lis zařazeny do druhé odpisové 

skupiny, které odpovídá doba odepisování 5 let.  Jedná se o nové zařízení, které bude prvně 

použito a jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.1, je možné u rovnoměrných odpisů zvýšit 

odpisovou sazbu o 10 %. U zrychlených odpisů vzniká možnost navýšení odpisu v prvním 

roce odpisování o 10 %. Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisy a koeficienty pro zrychlené 

odpisování jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 Tabulka 4.4: Odpisové sazby při rovnoměrném odepisování 

Odpisy 
Sazba v % 

v prvním roce v dalších letech  

Rovnoměrné odpisy zvýšené o 10% 21 19,75 
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  Tabulka 4.5: Koeficienty při zrychleném odepisování 

Odpisy 
Koeficient 

v prvním roce v dalších letech  

Zrychlené odpisy zvýšené o 10% 5 6 

               

Výši odpisu vyfukovacího lisu při rovnoměrném odpisování v prvním roce odpisování 

stanovíme podle vzorce (2.6), 

           
             

   
               

a odpis formy ve výši,  

             
            

   
               

V dalších letech odpisování je výše odpisu stanovena taktéž podle vzorce (2.6), avšak 

s použitím odpisových sazeb pro další roky odpisování. Odpisy vyfukovacího lisu a forem 

v jednotlivých letech odpisování jsou uvedeny v Tabulce 4.6: 

Tabulka 4.6: Rovnoměrné odpisy vyfukovacího lisu navýšené o 10 % 

Rok  Odpisy ZC  

2013 2 142 000 8 058 000 

2014 2 014 500 6 043 500 

2015 2 014 500 4 029 000 

2016 2 014 500 2 014 500 

2017 2 014 500         0 

 

Tabulka 4.7: Rovnoměrné odpisy forem zvýšené o 10 % 

Rok  Odpis  ZC  

2013 1 617 000 6 083 000 

2014 1 520 750 4 562 250 

2015 1 520 750 3 041 500 

2016 1 520 750 1 520 750 

2017 1 520 750                0 

Pro výpočet zrychlených odpisů v prvním roce odpisování se aplikuje vzorec (2.7). 

Zrychlené odpisy v prvním roce odpisování pro vyfukovací lis a formy jsou stanoveny ve 

výši, 
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Pro stanovení zrychlených odpisů v dalších letech odpisování se postupuje podle 

vzorce (2.8), 

           
           

   
                

             
           

   
                

Zrychlené odpisy pro jednotlivá léta odpisování jsou uvedeny níže v Tabulce 4.8. 

 
Tabulka 4.8: Zrychlené odpisy vyfukovacího lisu zvýšené o 10 % 

Rok  Odpis  ZC 

2012   3 060 000   7 140 000 

2013   2 856 000   4 284 000 

2014   2 142 000   2 142 000 

2015   1 428 000      714 000 

2016      714 000                  0 

                            

Tabulka 4.9: Zrychlené odpisy forem zvýšené o 10 % 

Rok  Odpis  ZC 

2012 2 310 000 5 390 000 

2013 2 156 000 3 234 000 

2014 1 617 000 1 617 000 

2015 1 078 000   539 000 

2016    539 000               0 

                           

4.4.2 Diskontní sazba 

Relevantní porovnání a vyhodnocení výhodnosti jednotlivých variant financování je 

možné provést za předpokladu, že jsou veškeré výdaje související s danou investicí 

přepočítány na současnou hodnotu.  

Peněžní toky jsou diskontovány tzv. diskontní sazbou, která odpovídá průměrným 

nákladům celkového kapitálu u nezadlužené společnosti WACCU a u zadlužené společnosti je 
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to alternativní náklad na vlastní kapitál Re. Podle Fotra a Součka (2010) je ke stanovení 

diskontní sazby potřeba stanovit náklady vlastního a cizího kapitálu, podíl vlastního a cizího 

zpoplatněného kapitálu a sazbu daně.  

Existuje několik modelů, které umožňují stanovení nákladu na kapitál. Například 

Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá stavebnicový model, který je založen na součtu 

rizikových přirážek. Tento model pracuje s účetními daty, která jsou velmi snadno dostupná a 

také přesná. Právě snadné získání účetních dat bylo hlavním důvodem, proč byl pro stanovení 

nákladu na kapitál v této práci využit právě stavebnicový model.  

Podstata tohoto modelu je založena na součtu přirážek za velikost podniku, finanční 

stabilitu, finanční strukturu, podnikatelské riziko a bezrizikové sazby. Údaje potřebné pro 

stanovení jednotlivých přirážek jsou převzaty z výkazu zisku a ztrát a rozvahy společnosti 

Alcaplast, s.r.o. za rok 2011.  Zachyceny jsou v Tabulce 4.10: 

Tabulka 4.10: Vstupní hodnoty 

Vstupní údaje Hodnota v tis. Kč 

Aktiva celkem (A) 841 069 

Oběžná aktiva (OA) 384 935 

Vlastní kapitál (VK) 633 663 

Vydané dluhopisy (O)            0 

Cizí zdroje 203 571 

Dlouhodobé závazky     2 459 

Krátkodobé závazky (KZ) 142 855 

Dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci (BÚ)    57 231 

EBT    25 964 

Nákladové úroky         247 

EBIT    26 211 

       

Bezriziková sazba Rf je stanovena jako výnosnost desetiletých státních dluhopisů. 

Podle finanční analýzy podnikové sféry sestavené Ministerstvem průmyslu a obchodu za 

první pololetí roku 2012 je tato hodnota 3,79 %.  

Přirážka za podnikatelské riziko vychází z ukazatele rentability aktiv, která je se 

porovnává s ukazatelem X1.  Rentabilita aktiv má hodnotu 
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Hodnota ukazatele X1 je vypočtena dle vzorce (3.15). Za UM je dosazena skutečná úroková 

míra ve výši 2,79 %. Za tuto úrokovou sazbu byl společnosti poskytnut bankovní úvěr v roce 

2011.  

   
                

       
               

Při porovnání těchto dvou ukazatelů jsme zjistili, že  
    

 
     Z toho vyplývá, že 

přirážka bude stanovena jako minimální hodnota v odvětví výroby pryžových a plastových 

výrobků, která odpovídá hodně 2,56 %.  

Riziková přirážka za finanční stabilitu, která charakterizuje vztah mezi aktivy a 

pasivy se zjistí porovnáním celkové likvidity podniku a ukazatelů XL1 a XL2. Ukazatelé 

likvidity XL1 a XL2 se stanoví pro každé odvětví individuálně. U výroby pryžových a 

plastových výrobků likviditě prvního stupně XL1 odpovídá hodnota 0,57 a likviditě druhého 

stupně XL2 1,66. Celková likvidita podniku se stanoví podle vzorce (3.17): 

   
       

       
        

Jelikož nastala situace, ve které L3 > XL2, riziková přirážka za finanční stabilitu je 

stanovena ve výši 0 %.  

Riziková přirážka za velikost podniku závisí na výši úplatných zdrojů. V našem 

případě je výše úplatných zdrojů (UZ), které zahrnují vlastní kapitál, vydané dluhopisy a 

dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci, ve výši 690 894 tis. Kč. Z výše uvedené podmínky 

pro stanovení přirážky za velikost podniku vyplývá, že výše UZ je větší než  

100 mil. Kč, avšak menší než 3 mld. Kč. Proto se dále bude postupovat podle vzorce (3.14), 

    
                             

     
         

Průměrné náklady celkového kapitálu nezadlužené společnosti stanovené jako součet 

jednotlivých přirážek jsou uvedeny v následující tabulce.   
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Tabulka 4.11: Rizikové přirážky 

Přirážka Velikost přirážky v % 

Bezriziková sazba (Rf) 3,79 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu (Rpodnikatelské)  2,56 

Riziková přirážka charakterizující zadluženost (RFin.stab.) 0,00 

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku (RLA) 3,17 

Průměrné celkové náklady nezadlužené společnosti (WACCU) 9,52 

 

Nezadlužená společnost nevyužívá cizí zdroje a přirážka za finanční strukturu je tedy 

nulová. V této situaci je možné na průměrné náklady kapitálu pohlížet jako na alternativní 

náklady vlastního kapitálu (RE). Společnost Alcaplast, s.r.o. však cizí zdroje využívá, a proto 

je nutné průměrné celkové náklady WACCU upravit dle vzorce (3.13). Stejně jako při výpočtu 

přirážky za podnikatelské riziko je i zde za UM dosazena skutečná úroková míra ve výši  

2,79 %.  Zjistíme tak výši alternativního nákladu na vlastní kapitál RE, 

   
      

      
         

     
               

      
       

      
       

      
      

             

Z rozdílu WAACU a RE následně můžeme dopočítat rizikovou přirážku za strukturu 

podniku. Na rizikovou přirážku za strukturu připadá hodnota 0,6 %. 

Zjištěný náklad vlastního kapitálu plní funkci diskontní sazby. Ta se použije k výpočtu 

diskontního faktoru, za jehož pomoci se provede přepočet budoucích výdajů na současnou 

hodnotu peněžních toků. Stanoví se podle vzorce,  

 

   
 

       
   

kde Df je diskontní faktor, Re náklady kapitálu představující diskontní sazbu a t jednotlivá léta, 

ve kterých jsou vynaloženy peněžní prostředky.  

Velikost diskontního faktoru po dobu financování investice, tj. 10 let, je uvedena v  

Tabulce 4.12. 

 

 (4.4) 
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Tabulka 4.12: Diskontní sazba 

Rok PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Diskontní faktor 1 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

         

4.5 Financování vlastními zdroji 

Za předpokladu, že má podnik dostatek volných peněžních prostředků, může 

dlouhodobý majetek financovat vlastními zdroji. U tohoto způsobu financování však při 

jednorázovém vynaložení peněžních prostředků vzniká riziko zhoršení likvidity podniku.  

Při financování vlastními zdroji je možné uplatnit daňovou úsporu pouze z odpisů. 

K dispozici jsou dvě varianty, které se liší způsobem odepisování. V první variantě jsou 

uplatněny rovnoměrné odpisy se zvýšeným odpisem o 10 %, v druhé variantě se počítá se 

zrychlenými odpisy, u kterých je možné zvýšit odpis v prvním roce odpisování o 10 % 

vstupní ceny odpisovaného majetku.  

Z vlastních zdrojů bude v prvním roce financování uhrazena cena vyfukovacího lisu a 

forem.  

Tabulka 4.13: Současná hodnota peněžních toků při financování vlastními zdroji a rovnoměrném 

odpisování 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Pořizovací cena lisu  10 200 000           

Pořizovací cena forem  7 700 000           

Rovnoměrné odpisy lisu    2 142 000  2 014 500  2 014 500  2 014 500  2 014 500 

Rovnoměrné odpisy formy    1 617 000  1 520 750  1 520 750  1 520 750  1 520 750 

DU z odpisů lisu    - 406 980 -  382 755  -  382 755  -  382 755  - 382 755 

DU z odpisů forem     - 307 230  - 288 943   - 288 943  -  288 943  - 288 943 

Peněžní toky celkem       714 210    671 698    671 698    671 698    671 698 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované výdaje 17 900 000 -  648 571 -  553 908 -   503 002 -   456 774 -  414 795 

Celková současná hodnota  

výdajů 
15 322 951 Kč 

 

 

V Tabulce 4.13 jsou vypočteny peněžní výdaje snížené o daňovou úsporu, která plyne 

při uplatnění rovnoměrných odpisů. U financování vlastními zdroji se jedná o jedinou 

daňovou úsporu, která může být od zaplacených výdajů odečtena. Takto upravené výdaje se 
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diskontují pomocí diskontního faktoru. Součtem diskontovaných výdajů v jednotlivých letech 

financování získáme celkovou současnou hodnotu diskontovaných výdajů ve výši  

15 322 951 Kč. 

Tabulka 4.14: Současná hodnota peněžních toků při financování vlastními zdroji a zrychleném 

odepisování 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Pořizovací cena lisu  10 200 000           

Pořizovací cena forem  7 700 000           

Zrychlené odpisy lisu   3 060 000 2 856 000 2 142 000 1 428 000   714 000 

Zrychlené odpisy forem   2 310 000 2 156 000 1 617 000 1 078 000   539 000 

DU z odpisů lisu      581 400    542 640    406 980    271 320   135 660 

DU z odpisů forem       438 900    409 640    307 230    204 820   102 410 

Peněžní toky celkem     1 020 300    952 280    714 210    476 140   238 070 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované výdaje 17 900 000 -   926 531 -   785 287 -   534 837 -   323 789   147 016 

Celková současná      

 hodnota výdajů 
15 182 541 Kč 

  

 

Při druhé variantě, tedy použití zrychlených odpisů u forem a lisu, je postup výpočtu 

totožný jako při uplatnění odpisů rovnoměrných. Celková současná hodnota výdajů je rovna 

částce 15 182 541 Kč. Ve srovnání s první variantou je varianta financování vlastními zdroji 

při uplatnění zrychlených odpisů o 140 410,38 Kč výhodnější. 

4.6 Úvěrové financování  

Dalším možným způsobem financování investičního celku je financování 

prostřednictvím bankovního úvěru. Při poskytnutí úvěru společnosti se pořízený majetek stává 

okamžitě majetkem podniku a do obchodního majetku je zařazen v pořizovací ceně, ze které 

je následně odepisován. Daňová úspora plyne z odpisu lisu a forem a dále z úroků, které 

banka požaduje jako kompenzaci za poskytnutí peněžních prostředků. Tato daňová úspora 

postupně se splácením úvěru klesá, jelikož klesá výše úroků. Úvěr je poskytnut Komerční 

bankou a.s. a ČSOB, a.s. Společnost se rozhoduje mezi dvěma variantami, které se liší 

úrokovou sazbou, výší poskytnutého úvěru a způsobem splácení úvěru.  
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4.6.1 Bankovní úvěr poskytnutý Komerční bankou, a. s. 

Komerční banka, a.s. je ochotna poskytnout úvěr ve výši 85 % hodnoty investice, což 

je 15 215 000 Kč. Zbylá část bude hrazena z vlastních zdrojů společnosti. Bankovní úvěr bude 

splácen formou anuit, při  pevné úrokové sazbě ve výši 3,79 % p.a. Měsíční splátkový 

kalendář se nachází v Příloze č. 2. Roční splátka je vypočtena prostřednictvím vzorce (2.2): 

                 
      

   
 

         
                  

          

Tabulka 4.15: Umořovací plán bankovního úvěru od Komerční banky, a. s. 

Rok Anuita Úrok Úmor Zůstatek 

PS - - - 15 215 000,00 Kč 

2012 3 397 564,36 Kč 576 648,50 Kč 2 820 915,86 Kč 12 394 084,14 Kč 

2013 3 397 564,36 Kč 469 735,79 Kč 2 927 828,57 Kč 9 466 255,57 Kč 

2014 3 397 564,36 Kč 358 771,09 Kč 3 038 793,27 Kč 6 427 462,30 Kč 

2015 3 397 564,36 Kč 243 600,82 Kč 3 153 963,54 Kč 3 273 498,76 Kč 

2016 3 397 564,36 Kč 124 065,60 Kč 3 273 498,76 Kč                 0,00 Kč 

        

Nyní jsou k dispozici veškeré údaje potřebné pro vypočtení současné hodnoty výdajů. 

Postup výpočtu je zachycen v Tabulce 4.16. 

Tabulka 4.16: Současná hodnota PT při financování BÚ od Komerční banky, a.s. 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní zdroje 3 580 000 - - - - - 

Splátka úvěru a úroku - 3 397 564 3 397 564 3 397 564 3 397 564 3 397 564 

DÚ z úroku - -  109 563 -   89 250 -   68 167 -   46 284 -   23 572 

DÚ z odpisů lisu 
 

-  406 980 -  382 755 -  382 755 -  382 755 -  382 755 

DÚ z odpisů forem - -  307 230 -  288 943 -  288 943 -  288 943 -  288 943 

Peněžní toky celkem 3 580 000 2 573 791 2 636 617 2 657 700 2 679 583 2 702 294 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované PT 3 580 000 2 337 250 2 174 256 1 990 222 1 822 194 1 668 753 

Současná hodnota 

výdajů 
13 572 675,14 Kč 
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Financování bankovním úvěrem přináší daňovou úsporu z odpisů i z úroků. Daňová 

úspora z úroku se zjistí vynásobením zaplacených úroků v jednotlivých letech a sazbou daně 

z příjmu právnických osob ve výši 19 %. Stejně tak se postupuje při výpočtu daňové úspory z  

odpisů. Vypočtené DÚ se odečtou od výdajů zaplacených v souvislosti s financováním 

investice a dále se přepočtou diskontní sazbou na současnou hodnotu. Jejich sumarizací se 

získá celková hodnota výdajů, která při financování bankovním úvěrem od  

Komerční banky, a. s. činí 13 572 675,14 Kč.  

Jestliže se společnost rozhodne uplatnit zrychlené odpisy, dojde současně ke změně 

diskontovaných peněžních toků. Ostatní aspekty zůstávají stejné. Po uplatnění zrychlených 

odpisů plyne daňová úspora z odpisů lisu i forem a je zachycená v Tabulce 4.17. Současná 

hodnota výdajů je rovna 13 432 264,76 Kč. 

 Tabulka 4.17: Diskontované výdaji při uplatnění zrychlených odpisů 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní zdroje  3 580 000  -   -   -   -   -  

Splátka úvěru a úroku - 3 397 564 3 397 564 3 397 564 3 397 564 3 397 564 

DÚ z úroku - -  109 563 -   89 250 -   68 167 -   46 284 -   23 572 

DÚ ze ZO lisu    -  581 400 -  542 640 -  406 980 -  271 320 -  135 660 

DÚ ze ZO forem   -  438 900 -  409 640 -  307 230 -  204 820 -  102 410 

Peněžní toky celkem 3 580 000 2 267 701 2 356 035 2 615 188 2 875 140 3 135 922 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované peněžní 

toky 
3 580 000 2 059 291 1 942 877 1 958 387 1 955 179 1 936 531 

Současná hodnota 

výdajů 
13 432 264,76 Kč 

 

4.6.2 Bankovní úvěr od ČSOB, a. s.  

Československá obchodní banka, a.s. nabízí financování investice bankovním úvěrem 

ve výši 16 000 tis. Kč. Anuitní splácení úvěru bude probíhat po dobu 60 měsíců. Úroková 

sazba je stanovena fixní ve výši 4,21 % p.a. Průběh měsíčního splácení je zachycen ve 

splátkovém kalendáři v Příloze č. 5.  Roční splátky se stanoví jako součet úroku a úmoru. Ke 

stanovení roční splátky je potřeba nejdříve zjistit výši úmoru:  
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Roční splátky jsou pak stanoveny jako součet úmoru a úroku. Roční splátkový kalendář se 

nachází v Tabulce 4.18.  

Tabulka 4.18: Umořovací plán bankovního úvěru od ČSOB, a. s 

Rok Splátka Úrok Úmor Zůstatek  

PS       14 320 000,00 Kč 

2012 3 466 872,00 Kč 602 872,00 Kč 2 864 000,00 Kč 11 456 000,00 Kč 

2013 3 346 297,60 Kč 482 297,60 Kč 2 864 000,00 Kč    8 592 000,00 Kč 

2014 3 225 723,20 Kč 361 723,20 Kč 2 864 000,00 Kč    5 728 000,00 Kč 

2015 3 105 148,80 Kč 241 148,80 Kč 2 864 000,00 Kč    2 864 000,00 Kč 

2016 2 984 574,40 Kč 120 574,40 Kč 2 864 000,00 Kč                  0,00 Kč 

 

 

Na základě údajů získaných z umořovacího plánu se vypočte současná hodnota výdajů 

vynaložených při financování bankovním úvěrem od ČSOB, a.s. Přehled výdajů a postup 

výpočtu je obsažen v Tabulce 4.19. 

 

Tabulka 4.19: Současná hodnota výdajů vynaložených při financování BÚ od ČSOB, a. s. 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní zdroje  3 580 000 - - - - - 

Splátka úvěru a úroku - 3 466 872 3 346 298 3 225 723 3 105 149 2 984 574 

Výše úroku  
 

602 872 482 298 361 723 241 149 120 574 

DÚ z úroku - -  114 546 -   91 637 -   68 727 -   45 818 -   22 909 

DÚ z RO lisu 
 

-  406 980 -  382 755 -  382 755 -  382 755 -  382 755 

DÚ z RO forem - -  307 230 -  288 943 -  288 943 -  288 943 -  288 943 

Peněžní toky celkem 3 580 000 2 638 116 2 582 964 2 485 298 2 387 633 2 289 968 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované PT 3 580 000 2 395 663 2 130 012 1 861 119 1 623 660 1 414 128 

Současná hodnota 

výdajů  
13 004 581,31 Kč 

 

Při výpočtu současné hodnoty výdajů se opět od výdajů zaplacených v souvislosti 

s financováním bankovním úvěrem odečetly daňové úspory z úroků a odpisů. Hodnota výdajů 

zaplacených za 5 let by činila 15 963 979 Kč. Jelikož hodnota peněz v čase klesá, výdaje se 
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přepočítají pomocí diskontního faktoru na současnou hodnotu. Její hodnota činí  

13 004 581,31 Kč.  

V předchozím případě se počítalo s uplatněním rovnoměrných odpisů. Společnost se 

ale také může rozhodnout pro uplatnění zrychlených odpisů. Jak se v takovém případě změní 

diskontované peněžní toky a celková současná hodnota výdajů zachycuje Tabulka 4.20. 

4.20: Financování BÚ od ČSOB, a. s. a uplatnění zrychlených odpisů 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní zdroje  3 580 000  -   -   -   -   -  

Splátka úvěru a úroku - 3 466 872 3 346 298 3 225 723 3 105 149 2 984 574 

Výše úroku   -   602 872   482 298   361 723   241 149   120 574 

DÚ z úroku - -  114 546 -   91 637 -   68 727 -   45 818 -   22 909 

DÚ ze ZO lisu  - -  581 400 -  542 640 -  406 980 -  271 320 -  135 660 

DÚ ze ZO forem  - -  438 900 -  409 640 -  307 230 -  204 820 -  102 410 

Peněžní toky celkem 3 580 000 2 332 026 2 302 381 2 442 786 2 583 191 2 723 595 

Diskontní faktor 1,0000 0,9081 0,8246 0,7489 0,6800 0,6175 

Diskontované peněžní 

toky 
3 580 000 2 117 704 1 898 633 1 829 283 1 756 644 1 681 907 

Celková současná 

hodnota výdajů 
12 864 170,93 Kč 

 

Jelikož je u zrychlených odpisů možnost uplatnit nejvyšší část odpisu v prvním roce, 

plyne také v tomto roce největší daňová úspora. Tato skutečnost se dále promítne do 

diskontovaných peněžních toků. Současná hodnota celkových výdajů je ve srovnání 

s variantou s uplatněnými rovnoměrnými odpisy o 140 410,39 Kč nižší. 

4.7 Leasingové financování  

Kromě financování bankovním úvěrem se nabízí také možnost financovat investici 

prostřednictvím finančního leasingu. 

Nabídku leasingového financování vytvořila společnost S Morava Leasing, a.s. 

Prostřednictvím leasingu bude financována investice v pořizovací 17 900 000 Kč po dobu  

5 let. Odkoupení pronajímané věci proběhne v posledním roce trvání leasingu, a to  

k 31. 1. 2016, za částku 1000 Kč. Splácení probíhá měsíčně po dobu 60 měsíců. Leasingové 

úročení je stanoveno ve výši 4,25 % p.a. 
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Společnosti Alcaplast, s.r.o. byly nabídnuty dvě varianty financování, které se liší výší 

zálohy a leasingovým úročením. Ostatní aspekty zůstávají nezměněny. U první varianty 

záloha tvoří 10 % z pořizovací ceny majetku, u druhé varianty by bylo nutné zaplatit zálohu 

ve výši 15 % z pořizovací ceny majetku bez DPH. 

4.7.1 Leasingové financování s 10% zálohou  

Záloha ve výši 10 % z pořizovací ceny, tj. 1 790 000 Kč, bude uhrazena na začátku 

roku. Aby tato částka mohla být zahrnuta do nákladů, které jsou podle Zákona o dani z příjmu 

daňově uznatelnými, je potřeba ji časově rozlišit na dobu trvání leasingu. V jednotlivých 

letech si podnik do daňově uznatelných nákladů může zahrnout částku ve výši: 

                        
         

 
            

Z takto rozlišené zvýšené leasingové splátky plyne roční daňová úspora ve výši 68 020 Kč.  

V nabídce leasingového financování poskytnuté společností S Morava Leasing a.s., je 

měsíční splátka stanovena ve výši 298 511,14 Kč. K této hodnotě se dostaneme také při 

použití vzorce (2.5). Měsíční leasingové úročení odpovídá jedné dvanáctině ročního 

leasingového úročení, což je 0,3542 %.   

                                      

      
  

   
 

  
      
  

 

                 

Jelikož jsou všechny hodnoty uváděny na roční bázi, jsou přepočítány i leasingové 

splátky. Roční leasingová splátka je násobkem měsíční leasingové splátky a počtu měsíců, po 

které jsou splátky placeny:  

                                                       

Z poskytnutých podkladů, kterými jsou především splátkové kalendáře, je možné 

vypočíst leasingovou cenu. Dále je možné vyčíslit, o kolik % bude pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku na leasing dražší, než při přímé koupi majetku. 
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Pokud společnost využije tuto nabídku leasingového financování, za pořízení majetku 

zaplatí o 10,07 % více, než při přímé koupi majetku.  

Splátky v jednotlivých letech financování a hodnota finanční služby placené za 

pronájem majetku jsou obsaženy v Tabulce 4.21.  

 Tabulka 4.21: Umořování dluhu při financování leasingem s 10% zálohou 

Pořizovací cena 17 900 000,00 Kč 

Akontace   1 790 000,00 Kč 

Rok Platba základ Finanční služba Platba celkem Zůstatek 

PS - - - 16 110 000,00 Kč 

2012 2 954 570,46 Kč 627 563,27 Kč 3 582 133,73 Kč 13 155 429,54 Kč 

2013 3 082 614,79 Kč 499 518,94 Kč 3 582 133,73 Kč 10 072 814,75 Kč 

2014 3 216 208,28 Kč 365 925,45 Kč 3 582 133,73 Kč    6 856 606,47 Kč 

2015 3 355 591,40 Kč 226 542,33 Kč 3 582 133,73 Kč    3 501 015,07 Kč 

2016 3 501 015,07 Kč    81 118,66 Kč 3 582 133,73 Kč                   0,00 Kč 

 

 Současnou hodnotu peněžních prostředků vynaložených v letech 2012 – 2016 

zachycuje následující tabulka. Časově rozlišena je částka 1 790 000 Kč, zřizovací poplatek ve 

výši 1000 Kč časovému rozlišení nepodléhá.  

Tabulka 4.22: Financování prostřednictvím leasingu s 10% zálohou 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

První zvýšená splátka 1 790 000  -    -    -    -    -   

Zřizovací poplatek       1 000  -    -    -    -    -   

Kupní cena  -   -    -    -    -       1 000 

Časové rozlišení záloha  -    358 000   358 000   358 000   358 000   358 000 

Leasingové splátky  -  3 582 134 3 582 134 3 582 134 3 582 134 3 582 134 

DÚ z leasingových 

splátek  
 -    680 605   680 605   680 605   680 605   680 605 

DÚ z ČR zálohy  -     68 020    68 020    68 020    68 020    68 020 

Peněžní toky celkem 1 791 000 2 833 508 2 833 508 2 833 508 2 833 508 2 833 508 

Diskontní faktor 1 0,90810 0,82464 0,74885 0,68003 0,61753 

Diskontované peněžní 

toky 
1 791 000 2 573 098 2 336 621 2 121 876 1 926 868 1 749 781 

Celková současná 

hodnota výdajů 
12 499 244,14 Kč 
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 Nabídka leasingového financování byla vytvořena na celou hodnotu investice, tedy 

17 900 000 Kč. Požadovaná záloha v prvním roce činila 1 790 000 Kč. V jednotlivých letech 

plynou z časově rozlišené zálohy a leasingové splátky daňové úspory, které se odečtou od 

výdaje zaplaceného v daném roce. Upravené výdaje o vliv daní jsou opět pomocí diskontního 

faktoru přepočteny na současnou hodnotu. Celková současná hodnota peněžních toků za  

5 let je 12 499 244,14 Kč. 

4.7.2 Leasingové financování s 15% zálohou 

Dále společnost S Morava Leasing, a.s. nabízí možnost zaplatit první zvýšenou splátku 

ve výši 15 % z pořizovací ceny dlouhodobého majetku, tj. 2 685 000 Kč. Opět je nutné zálohu 

časově rozlišit: 

                        
         

 
             

 Při 19% sazbě daně podnik získá daňovou úsporu z časově rozlišené zálohy  

102 030 Kč. Měsíční splátku stanovíme podle vzorce (2.5): 

 

                                       

      
  

   
 

  
      
  

 

  
               

                                                       

Postup pro stanovení leasingové ceny a leasingového koeficientu je stejný jako u 

nabídky s 10% zálohou. Opět se vychází ze splátkového kalendáře sestaveného leasingovou 

společností. 

                                                              

                      
            

          
       

Při využití leasingového financování a zaplacení první zvýšené splátky ve výši 15 % 

společnost hodnotu pořizovaného dlouhodobého majetku přeplatí o 9,5 %. 
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Roční leasingové splátky včetně tzv. finanční služby, která je placena leasingové 

společnosti za pronájem majetku, jsou zachyceny v tabulce.  

Tabulka 4.23: Umořování dluhu při financování leasingem s 15% zálohou 

Pořizovací cena 17 900 000,00 Kč 

Akontace  2 685 000,00 Kč 

Rok  Platba základ Finanční služba Platba celkem Zůstatek 

PS - - - 15 215 000,00 Kč 

2012 2 790 427,63 Kč 592 698,65 Kč 3 383 126,28 Kč 12 424 572,37 Kč 

2013 2 911 358,40 Kč 471 767,88 Kč 3 383 126,28 Kč   9 513 213,97 Kč 

2014 3 037 530,04 Kč 345 596,24 Kč 3 383 126,28 Kč   6 475 683,93 Kč 

2015 3 169 169,67 Kč 213 956,61 Kč 3 383 126,28 Kč   3 306 514,26 Kč 

2016 3 306 514,26 Kč 76 612,02 Kč 3 383 126,28 Kč                  0,00 Kč 

 

         Hodnoty potřebné pro výpočet celkové současné hodnoty jsou zaznamenány v  

Tabulce 4.19. Stejně jako u financování leasingem s 10% zálohou, je i zde časově rozlišena 

částka 2 685 000 Kč a 1000 Kč představuje zřizovací poplatek, který časovému rozlišení opět 

nepodléhá. 

4.24: Současná hodnota výdajů leasingového financování s 15% zálohou 

 
PS 2012 2013 2014 2015 2016 

První zvýšená splátka 2 685 000  -    -    -    -    -   

Zřizovací poplatek       1 000  -    -    -    -    -   

Kupní cena  -   -    -    -    -        1 000 

Časové rozlišení záloha  -    537 000   537 000   537 000    537 000   537 000 

Leasingové splátky  -  3 383 126 3 383 126 3 383 126 3 383 126 3 383 126 

DÚ z leasingových 

splátek  
 -  -  642 794  - 642 794 -  642 794 -  642 794   - 642 794 

DÚ z časově rozlišené 

zálohy 
 -  -  102 030 -  102 030 -  102 030  - 102 030 -   102 030 

Peněžní toky celkem 2 686 000 2 638 302 2 638 302 2 638 302 2 638 302 2 638 302 

Diskontní faktor 1 0,90810 0,82464 0,74885 0,68003 0,61753 

Diskontované peněžní 

toky 
2 686 000 2 395 832 2 175 646 1 975 696 1 794 122 1 629 235 

Celková současná 

hodnota výdajů 
12 656 531,87 Kč 
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Jestliže by společnost zvolila variantu financování prostřednictvím leasingu s  

15% zálohou, současná hodnota celkových výdajů zaplacených za 5 let by činila  

12 656 531,87 Kč. 

4.8 Komparace a výběr optimálního způsobu financování 

Z výše provedené analýzy zdrojů financování je nyní možné posoudit, který 

z vybraných způsobů financování vyfukovacího lisu a forem bude pro společnost 

nejvýhodnější.  

Při financování dlouhodobého majetku vlastními zdroji může podnik uplatnit buď 

zrychlené, nebo rovnoměrné odpisy, ze kterých jí poplyne daňová úspora. Jelikož se jedná o 

nově pořízený dlouhodobý majetek, má navíc nárok na uplatnění zvýšeného odpisu v prvním 

roce odepisování. Současné hodnoty výdajů vynaložených v souvislosti s touto investicí jsou 

porovnány v Grafu 4.4. 

  Graf 4.4: Celková současná hodnota výdajů při financování  

  bankovním úvěrem (v tis. Kč) 

 

             

 

 

 

 

  

  

 

  

    

             

Pokud se společnost rozhodne financovat investici z vlastních zdrojů, vyplatilo by jí 

uplatnit zrychlené odpisy. Ve srovnání s uplatněnými rovnoměrnými odpisy by ušetřila 

140 410 Kč.  

Další možností je financování dlouhodobého majetku prostřednictvím bankovního 

úvěru. Při srovnání s využitím vlastních zdrojů u tohoto zdroje plyne nejen daňová úspora 

z odpisů, ale také z úroků zaplacených za poskytnutí bankovního úvěru. Porovnány jsou dva 

bankovní úvěry, jeden nabídnutý ČSOB, a.s., druhý Komerční bankou, a.s. Bankovní úvěr od 

KB, a.s. by byl splácen měsíčně formou anuit, zatímco u bankovního úvěru od ČSOB, a.s. by 

je jednalo o rovnoměrné splácení. Přestože je velmi nepravděpodobné, že by se úroková míra 
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za 5 let nezměnila, je v tomto případě počítáno s fixní úrokovou sazbou, která je stanovena 

jako pevná sazba plus přirážka. Úroková sazba u bankovního úvěru od KB, a.s. činí  

3,79 % p.a., u ČSOB, a.s. 4,21 % p.a. Celková hodnota diskontovaných výdajů u jednotlivých 

bankovních úvěrů je uvedena v Grafu 4.5.  

4.5: Současná hodnota výdajů při financování bankovním úvěrem (v tis. Kč) 

 

                

Z porovnání jednotlivých bankovních úvěrů je evidentní, že nejvýhodnější formou 

financování z hlediska současné hodnoty vynaložených výdajů je financování bankovním 

úvěrem od ČSOB, a.s. při uplatnění zrychlených odpisů. Rozdíl v současných hodnotách 

výdajů na úvěr je způsobem odlišnou úrokovou sazbou, výší poskytnutého úvěru a způsobem 

splácení. Zatímco Komerční banka, a.s. by poskytla úvěr na 85 % hodnoty investice,  

ČSOB, a.s. pouze na 80 % hodnoty. 

Jako poslední se nabízí financování prostřednictvím leasingu od společnosti 

S MORAVA Leasing, a.s. V praxi zpravidla leasingové společnosti vyžadují určitou zálohu, 

tzv. první zvýšenou splátku. S ohledem na tuto skutečnost byly vytvořeny nabídky s 10%  

a 15% zálohou. Leasingovým financováním může společnost získat daňovou úsporu z časově 

rozlišené zvýšené splátky a daňovou úsporu z běžných leasingových splátek. Při leasingovém 

financování nelze uplatnit daňovou úsporu z odpisů, jelikož pronajímaná věc po dobu 

financování není ve vlastnictví společnosti Alca Plas, s.r.o. Současnou hodnotu výdajů 

spojenou s leasingovým financováním znázorňuje Graf 4.6. 
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               Graf 4.6: Současná hodnota výdajů při leasingovém financování (v tis. Kč) 

 

 

Jak již bylo zmíněno, hodnota peněz v čase klesá. Vyplývá to i z Grafu 4.6, na kterém 

můžeme vidět, že zaplacení 15 % z částky 17 900 000 Kč bude pro společnost znamenat vyšší 

výdaje spojené s financováním. Odložením platby a zaplacením pouze 10 % hodnoty majetku 

společnost může ušetřit 157 287,73 Kč. Výhodnější je tedy pro společnost financovat investici 

prostřednictvím leasingu s 10% zálohou. 

Celkové diskontované výdaje všech variant a jejich pořadí výhodnosti znázorňuje  

Tabulka 4.25. Nejvýhodnější je ta varianta, u níž jsou celkové diskontované výdaje nejnižší. 

Touto variantou je financování prostřednictvím leasingu s 10% zálohou. Druhou 

nejvýhodnější variantou je opět leasingové financování, nyní však s 15% zálohou. Nejméně 

výhodnou variantou je financování vlastními zdroji s uplatněním rovnoměrných odpisů.  

4.25: Pořadí výhodnosti jednotlivých zdrojů financování 

Způsob financování Současná hodnota výdajů Pořadí 

Vlastní zdroje a uplatnění rovnoměrných odpisů 15 322 951,05 Kč 8 

Vlastní zdroje a uplatnění zrychlených odpisů 15 182 540,67 Kč 7 

Bankovní úvěr od ČSOB, a. s. při rovnoměrném odepisování 13 429 994,28 Kč 4 

Bankovní úvěr ČSOB, a. s. při zrychleném odepisování 12 864 170,93 Kč 3 

Bankovní úvěr od KB, a. s. při rovnoměrném odepisování 13 572 675,14 Kč 6 

Bankovní úvěr od KB, a. s. při zrychleném odepisování 13 432 264,76 Kč 5 

Leasingové financování s 10% zálohou 12 499 244,14 Kč 1 

Leasingové financování s 15% zálohou 12 656 531,87 Kč 2 
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5 Závěr 

V souvislosti s požadavkem na rozšíření výrobků výrobní řady  

Alcamodul – předstěnových instalačních systémů a zvýšení produktivity se společnost  

Alcaplast, s.r.o. rozhodla pořídit vyfukovací lis a formy, jejichž pořízení by přineslo úsporu 

nákladů, dosud vynakládaných na subdodávky. 

Cílem této bakalářské práce tedy bylo provést analýzu jednotlivých zdrojů 

financování, ze kterých by mohla vyfukovací lis a formu financovat a následně vybrat 

optimální způsob financování. Za optimální je považován takový zdroj financování, s nímž 

jsou spojeny co nejnižší náklady na pořízení dané investice. Výběr nejvýhodnější varianty byl 

proveden na základě metody diskontovaných výdajů.  

Provedena byla také finanční analýza ukazatelů rentability a zadluženosti, které úzce 

souvisí s dlouhodobým financováním, a které mohou být výběrem určitého zdroje financování 

ovlivněny. Způsob financování může přispět ke zlepšení hodnot těchto ukazatelů, nebo 

naopak k jejich negativnímu vývoji. Za poslední tři roky byl u ukazatelů rentability 

zaznamenán pokles, přičemž změny v ukazatelích byly způsobeny především vynaložením 

vysokých nákladů na výstavbu výrobní haly. Výrobní hala však umožní společnosti zavedení 

nových technologií a uvedení nových výrobků na trh, což by mělo vést ke zvýšení ziskovosti 

firmy a zlepšení finanční situace. Z tohoto důvodu lze v současnosti společnost považovat za 

finančně zdravou a prosperující firmu.  

S ohledem na ukazatele rentability a zadluženosti a s přihlédnutím k výsledným 

hodnotám ukazatele ziskový účinek finanční páky, které naznačují, že zvýšení zadluženosti 

společnosti by mělo pozitivní vliv na ukazatel rentability vlastního kapitálu, by se společnosti 

vyplatilo využít cizí zdroje financování. 

Z hlediska vynaložených peněžních prostředků je pro společnost nejvýhodnější 

financovat investici prostřednictvím leasingu s 10% zálohou od společnosti S Morava 

Leasing, a.s, se kterým je spojena nejnižší současná hodnota výdajů, a to v částce  

12 499 244,14 Kč. Druhou nejvýhodnější variantou je opět financování prostřednictvím 

leasingu, avšak s 15% zálohou. Zde je současná hodnota výdajů rovna 12 656 531,87 Kč. 

Další možností je financování prostřednictvím bankovního úvěru, u kterého by ve 

srovnání s leasingovým financováním muselo být vynaloženo větší množství peněžních 

prostředků. Jelikož se ale majetek při pořízení okamžitě stává vlastním majetkem společnosti, 
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otevírá se u tohoto způsobu financování možnost získání dotace, např. z programů OPPI nebo 

OPPP, o kterých byla již zmínka v úvodu.  Za této situace by tak financování prostřednictvím 

bankovního úvěru mělo pozitivní vliv na ukazatel rentability vlastního kapitálu a zároveň by 

se jednalo o nejméně nákladný způsob financování investice. S ohledem na zadluženost 

v roce 2011, která se pohybovala pouze okolo 24 %, by společnost neměla mít problém se 

získáním bankovního úvěru.  

Financování vlastními zdroji vychází z hlediska výdajů jako nejdražší způsob 

financování, pokud opět neuvažujeme možnost získání dotace na investici. Ale jelikož 

společnost Alcaplast, s.r.o. disponuje dostatečným množstvím vlastního kapitálu a patří mezi 

výrobní podniky, u nichž je známo, že preferují financování vlastními zdroji, není ani tato 

možnost financování zcela vyloučena.   
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Seznam zkratek 

A aktiva 

a anuita 

BÚ bankovní úvěr 

c kupón, úrok z obligace  

Cp tržní cena akcie 

CK cizí kapitál 

CZ cizí zdroje 

č. číslo 

ČNB Česká národní banka 

ČSOB Československá obchodní banka 

             ČVL čistá výhoda leasingu 

             ČZ čistý zisk 

D dluh  

Dp roční dividenda z akcie 

Df diskontní faktor 

DPH daň z přidané hodnoty 

DU dlouhodobé bankovní úvěry 

DÚ daňová úspora 

E vlastní kapitál 

EAT čistý zisk  

EBIT výsledek hospodaření před úroky a zdaněním 

EBT zisk před zdaněním 

E(RE) očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E(Rm) očekávaný výnos tržního portfolia 

g konstantní zvýšení dividendového výnosu 

i úroková sazba  

J investiční náklad 
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K  kapitálový výdaj 

KB Komerční banka 

k  koeficient 

k1 koeficient v prvním roce odepisování 

kn koeficient v dalších letech odepisování  

KBÚ krátkodobý bankovní úvěr 

KZ krátkodobé závazky 

 Ld likvidační hodnota 

Ln leasingové splátky 

L3 likvidita třetího stupně 

LC leasingová cena 

LCF výdaj v hotovosti odpovídající pronájmu 

LS leasingové splátky 

m počet let  

N náklady 

NP  nákladová položka 

NPVL čistá současná hodnota při financování leasingem 

NPVU čistá současná hodnota při financování bankovním úvěrem 

NV nominální hodnota obligace 

OA oběžná aktiva 

 PMV požadovaná výnosnost 

PT  peněžní toky 

RE náklady vlastního kapitálu 

Rm očekávaný výnos tržního portfolia 

RO rovnoměrný odpis 

RP  riziková přirážka 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SH současná hodnota 
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T tržby 

t daňová sazba 

UZ úplatné zdroje 

VK vlastní kapitál  

WACC průměrné náklady celkového kapitálu 

XL1 likvidita prvního stupně 

XL2 likvidita třetího stupně 

ZO  zrychlený odpis 
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