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Anotace 

Tato bakalářská práce „Návrh softwaru při porovnání výhodnosti leasingu a úvěru“ řeší 

situaci, která nastala vlivem změn v zákoně o daních z příjmů. Porovnává, jaká forma 

pořízení osobních vozidel pro podnikatelské účely je výhodnější - zda leasing, nebo 

úvěr. Teoretická část se zaměřuje na vymezení všech základních pojmů. Praktická část 

se dělí na konkrétní srovnání leasingu a úvěru a návrhovou část, která se zabývá 

řešením nastalé situace vytvořením softwaru pro volbu vhodné formy financování. 

Anotation 

This bachelor thesis „Project of software for comparing advantageousness of leasing 

with loan“ solves the situation, that came with the effect of changes in law of income 

tax. It compares which form of purchase of passenger vehicles for entrepreneurial 

purpose is more advantageous – if leasing, or loan. Theoretical part focuses on definiton 

of all basic terms. Practical part is divided into specific comparison leasing with loan, 

and conceptual part, which deals with solving current situation by creating software for 

choosing the optimal form of funding. 
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Úvod 

Používání osobních automobilů k podnikatelským účelům se stalo pro většinu firem  

nezbytnou součástí. Podnik má možnost financovat pořízení vozidla formou leasingu, 

úvěru nebo z vlastních zdrojů.  

Tato práce se zaměřuje na porovnání dvou nejpoužívanějších způsobu financování, a to 

leasingu a úvěru. Jelikož došlo k důležitým změnám v zákoně o daních z příjmů týkající 

se především oblasti leasingu, jsou jednotlivé formy financování rozebrány a na 

konkrétním příkladu porovnána výhodnost pořízení osobního automobilu k podnikání 

právě formou leasingu a úvěru.  

Práce je zpracovávána ve firmě WALMARK s právní formou a.s., působící na trhu 

od roku 1990 a zabývající se výrobou a prodejem doplňků stravy a léčiv. V současné 

době působí prostřednictvím svých dceřiných společností na devíti trzích a své produkty 

exportuje do více než dvou desítek dalších zemí.  

Po vymezení problému a cílů práce následuje teoretická část zaměřující se na 

definování všech teoretických pojmů z oblasti dlouhodobého financování, leasingu a 

úvěru. V první kapitole jsou uvedeny možné způsoby financování pořízení 

dlouhodobého majetku a popsány jednotlivé způsoby odpisování majetku. Kapitola 

věnující se leasingu popisuje jednotlivé typu leasingu, právní úpravu leasingu, 

leasingovou cenu a leasingovou smlouvu, výhody a nevýhody leasingu a základní 

změny v zákoně o daních z příjmů. V kapitole nazvané „Úvěr“ jsou objasněny základní 

informace o úvěru, členění úvěru, výhody a nevýhody úvěru a možnosti splacení úvěru.  

Praktická část se dělí na samotné srovnání leasingu a úvěru a návrhovou část, která se 

zabývá řešením nastalé situace vytvořením softwaru pro volbu vhodné formy 

financování. Při porovnání dvou konkrétních forem financování je využito metody 

diskontovaných výdajů na leasing a úvěr a metody čisté výhody leasingu.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

1.1 Řešený problém 

Jelikož reforma veřejných financí přinesla od 1. ledna 2008 řadu podstatných změn 

v oblasti finančního leasingu (viz. kapitola 2.2.3 Novelizace zákona o daních z příjmů), 

je financování investic podniku leasingem značně podobné financování prostřednictvím 

bankovního úvěru. Jako spousta jiných podniků, tak i firma WALMARK, a.s. řeší 

otázku, jakou formou financovat pořízení osobních automobilů pro podnikatelské 

účely - leasingem nebo úvěrem.  

1.2 Cíle práce 

Cílem této práce bude určit, která forma financování pořízení osobních vozidel pro 

podnikatele je výhodnější, zda leasing či úvěr, a následně navrhnout aplikaci pro volbu 

vhodné varianty. 

V teoretické části budou objasněny zásadní pojmy z oblasti dlouhodobého financování, 

leasingu a úvěru. Praktická část se bude věnovat samotnému srovnání leasingu a úvěru, 

kde bude na konkrétním příkladu zjištěno, jak jsou jednotlivé varianty finančně náročné. 

Vlastním návrhem řešení bude program, pomocí kterého lze provádět porovnání 

výhodnosti leasingu a úvěru na základě vstupních dat. Nebude potřeba složitě 

propočítávat a porovnávat jednotlivé varianty financování a firmě by se tímto nástrojem 

mohl ušetřil nejen čas, ale i peněžní prostředky. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Dlouhodobé financování 

Dlouhodobé financování představuje financování investic podniku. Pro úspěšnou 

realizaci investice je nutné shromáždit dostatečný objem finančních zdrojů na pokrytí 

potřeb projektu tak, aby mohl být realizován v potřebném čase. Na rozdíl od 

krátkodobého financování, které má zajistit především provozní problémy podniku, má 

dlouhodobé financování zajistit řešení jeho strategických cílů. 

Cílem financování pořizování dlouhodobého majetku je zabezpečit rozpočtovanou výši 

finančních zdrojů na efektivní investování s co nejnižšími náklady na obstarání 

finančních zdrojů a nenarušit finanční riziko podniku. 

Financování investic by přitom mělo vycházet ze zásady, že dlouhodobý majetek je 

potřeba krýt dlouhodobými zdroji, jinak by se podnik mohl dostat do finanční tísně.  

„Při dlouhodobém financování investic podniku by měly být sledovány tři základní cíle:  

a) zajistit na předpokládané investice takovou výši kapitálu, aby splňovala 

požadovanou míru výnosnosti 

b) dosáhnout pokud možno minimálních průměrných nákladů kapitálu na 

požadované investice 

c) nenarušit finanční stabilitu podniku (nijak podstatně nezvýšit finanční riziko 

firmy)“1  

Zdroje financování můžeme rozdělit na interní a externí. Interní zdroje 

(samofinancování) představují využití zisku po zdanění a odpisů. Pokud podnik 

nedisponuje přebytkem hotovosti, pak bude pro dlouhodobé investiční záměry hledat 

externí zdroje financování. 

 Externí zdroje financování se dále dělí na vlastní a cizí zdroje financování: 

 Vlastní zdroje financování (obchodní andělé, venture kapitál, primární emise 

akcií, nevratné dotace aj.) 

                                                 
1 MYŠKOVÁ, A. Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání formou leasingu a 
úvěru. Brno : MU, Ekonomicko správní fakulta, 2007. 
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 mají trvalý nevratný charakter 

 majitel má rozhodovací pravomoc a zároveň nese i riziko 

 odměnou je podíl na výsledku hospodaření (po zdanění) – zisk nebo ztráta 

 poskytovatelé - profesionální investoři (investiční a podílové fondy, fondy 

rizikového kapitálu) 

 Cizí zdroje financování (leasing, bankovní úvěry, dlouhodobé závazky, 

dluhopisy) 

 podnik jej získal od jiných fyzických nebo právnických osob a jsou vratné 

 věřitel nemá rozhodovací pravomoc, podstupuje věřitelské riziko 

 cena za poskytnutí je úrok (daňově uznatelný) 

 dlouhodobé i krátkodobé užití 

 jsou levnější než vlastní zdroje 

 při vysoké míře zadlužení roste finanční riziko podniku 

 poskytovatelé – instituce finančního trhu (banky, leasingové a faktoringové 

společnosti, dodavatelé, mateřské společnosti)  

Následující tabulka zobrazuje zdroje financování investičního projektu: 

Vlastnictví zdrojů 

vlastní cizí 

zisk podniková banka interní 

odpisy rezervy na důchod 

úvěry finančních institucí 
vklady vlastníků 

dluhopisy 

finanční leasing 
dotace 

obchodní úvěry 

Pů
vo

d 
zd

ro
jů

 

externí 

rizikový kapitál ostatní závazky 

Tabulka 1: Zdroje financování investičního projektu2 

                                                 
2 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. 714 s.  
ISBN 80-7179-802-9. 
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Podnikatelský subjekt zvažuje zpravidla tři možnosti financování nového investičního 

záměru. K pořízení dlouhodobého majetku může podnik využít buď vlastní zdroje, 

investiční úvěr nebo leasing.  V této práci se zaměříme na externí cizí zdroje, konkrétně 

na financování formou leasingu a úvěru. 

2.1.1 Odpisy 

Dlouhodobý majetek se užíváním fyzicky i morálně opotřebovává. K peněžnímu 

vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období se používají odpisy. 

Odpisy mohou být i významným zdrojem interního financování podniku, který se 

vyznačuje mírou stability. Slouží k financování provozních potřeb, splátky dluhu nebo 

k financování dlouhodobého rozvoje. 

„Výši odpisů ovlivňují následující faktory: 

 celková odpisová základna, tj. hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku; 

 zvolená metoda odpisování; 

 odpisová sazba, která je stanovena na základě délky životnosti investičního 

majetku.“3 

Rozlišujeme odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy odpovídají reálnému opotřebení 

majetku a o jejich výši a způsobu odpisování rozhoduje podnik na základě svého 

odpisového plánu. Daňové odpisy nepřihlížejí ke specifickým podmínkám podniku a 

jsou stanoveny pro účely výpočtu daně z příjmů. Zákon o daní z příjmů stanovuje 

maximální možné částky odpisů, které jsou daňově uznatelným nákladem. Podnik si 

může zvolit mezi rovnoměrným nebo zrychleným odpisováním dlouhodobého majetku. 

a) Účetní odpisy 

Odpisování se týká výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Z účetního odpisování je vyloučen majetek, který má trvalou hodnotu. Patří sem 

pozemky, umělecká díla a sbírky. 

                                                 
3 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management – I. část. Brno: VUT v Brně, 2003. 116 s.  
ISBN 80-214-2487-7.  
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Základní metody pro výpočet výše účetních odpisů: 

 Metody vycházející z doby použitelnosti majetku. Tyto odpisy nazýváme odpisy 

časové. Člení se na: 

 lineární, rovnoměrné – každý rok se do nákladů zahrne stejná výše odpisů 

 zrychlené – umožňují odepsat majetek rychleji než lineární odpisy 

 Metody založené na výkonu. Takové odpisy se nazývají odpisy výkonové.             

Odpisy se odvozují z kalkulovaného množství jednotek, které podnik získá 

prostřednictvím daného aktiva, tzn. odhaduje se množství výkonů, které lze při 

užívání odpisovaného majetku vyrobit či provést. 

b) Daňové odpisy 

Novela zákona o daních z příjmů, účinná od 1. ledna 2008, přinesla podstatné změny ve 

způsobu odpisování. Zrušila stávající odpisovou skupinu 1a s dobou odpisování 4 roky 

a osobní auta jsou nově zahrnuta do druhé odpisové skupiny. Zákon ukládá podniku 

zatřídit v prvním roce odpisování nabytý dlouhodobý hmotný majetek do odpisových 

skupin. Pro každou odpisovou skupinu zákon stanoví minimální dobu odpisování. 

Odpisová 
skupina Doba odpisování

1 3 roky 
1a 4 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

Tabulka 2: Minimální doba odpisování4 

Podnik má možnost zvolit buď rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Způsob 

odpisování majetku stanoví pro každý nový pořízený dlouhodobý majetek a nelze po 

celou dobu odpisování majetek měnit. 

                                                 
4 Zákon o daních z příjmů [on line]. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na WWW: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. 
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Způsoby odpisování:5 

 Rovnoměrné odpisování 

Při rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku jsou odpisovým skupinám 

přiřazeny tyto roční odpisové sazby. 

Odpisová 
skupina 

V prvním 
roce 

odpisování 

V dalších 
letech 

odpisování 
1 20 40 
2 11 22,25 
3 5,5 10,5 
4 2,15 5,15 
5 1,4 3,4 
6 1,02 2,02 

Tabulka 3: Roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování6 

Výše ročního odpisu se vypočítá jako součin jedné setiny vstupní ceny a přiřazené roční 

sazby. 

Odpisy stanovené podle ustanovení zákona o daních z příjmů o rovnoměrném 

(lineárním) odpisování se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

Postup výpočtu: 

OD = (VC x ROS) : 100, 

kde: 

OD - výše odpisu 

VC - vstupní cena 

ROS - roční odpisová sazba v příslušných letech odpisování 

 Zrychlené odpisování 

Při zrychleném odpisování majetku jsou odpisy v prvním roce nejvyšší a postupně se 

snižují.  

                                                 
5 PELC, V. Daňové odpisy po novele 2005. Praha: GRADA Publishing, 2005. 140 s. 
6 Zákon o daních z příjmů [on line]. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na WWW: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/.  
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Odpisová 
skupina 

V prvním 
roce 

odpisování 

V dalších 
letech 

odpisování 
1 3 4 
2 5 5 
3 10 11 
4 20 21 
5 30 31 
6 50 51 

Tabulka 4: Koeficienty přiřazené odpisovým skupinám při zrychleném odpisování7 

Odpisy stanovené podle ustanovení zákona o zrychleném (degresivním) odpisování se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy majetku za zdaňovací období v prvním 

roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené 

odpisování v prvním roce. 

OD1 = VC : k1 

V dalších zdaňovacích obdobích pak jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a 

rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po který 

již byl odepisován. 

ODn = 
)(

2
rk

ZCn

−
×

,  

kde:  

OD - výše odpisu 

VC - vstupní cena 

ZC - zůstatková cena 

k - koeficient pro zrychlené odpisování  

r - počet let, po které byl již majetek odpisován 

n - pořadový rok odpisování 

                                                 
7 Zákon o daních z příjmů [on line]. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na WWW: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. 
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2.2 Leasing 

Leasing představuje obchodní operaci mezi třemi základními subjekty: výrobcem 

(dodavatelem), leasingovou společností (pronajímatelem) a příjemcem předmětu 

(nájemcem) nebo pouze mezi dvěma subjekty, jestliže je dodavatel a pronajímatel 

totožný. Pronajímatel kupuje od dodavatele dlouhodobý hmotný majetek a poskytuje jej 

za úplatu do užívání nájemci. Nájemce a pronajímatel uzavřou smlouvu, ve které jsou 

přesně stanovená práva a povinnosti nájemce na užívání a hrazení plateb v souvislosti 

s užíváním pronajatého majetku. 

Z finančního hlediska lze leasing charakterizovat jako speciální formu financování 

dlouhodobých potřeb podniku cizím kapitálem. Leasing umožňuje využívání 

dlouhodobého majetku po určitou dobu, aniž by se majetek stal podnikovým 

vlastnictvím. Po celou dobu pronájmu je majetek ve vlastnictví pronajímatele, který 

nenese žádná rizika spojená s provozem pronajatého předmětu. Nájemce je povinen 

užívat předmět způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými 

podmínkami a předpisy platnými pro provoz daného předmětu. Dále je povinen 

udržovat předmět v technicky bezvadném stavu a neprodleně informovat pronajímatele 

o vzniklých škodách. Pronajímatel na základě smlouvy umožňuje obvykle nájemci 

nejen užívání předmětu, ale často i poskytnutí servisních služeb, spojených s nájmem 

(např. údržby, opravu). 

2.2.1 Základní typy leasingu 

Nejčastěji se rozlišují dva základní typy leasingu. Jedná se o: 

 provozní (operativní) leasing 

 finanční (kapitálový) leasing 

a) Operativní leasing 

Operativní leasing představuje krátkodobý nebo střednědobý pronájem, u něhož je doba 

pronájmu kratší než ekonomická životnost majetku. Kromě financování se pronajímatel 

stará i o servis a údržbu majetku a náklady s tímto spojené. Souhrn splátek od jednoho 

nájemce zahrnuje jen menší část z pořizovací ceny najaté věci. Nájemce nemá právo na 

koupi najatého majetku a po uplynutí sjednané doby se majetek vrací pronajímateli. 
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Leasingovou smlouvu je možno vypovědět a pronajímatel nese všechna rizika, která 

plynou z vlastnictví majetku. 

„Účelem operativního leasingu je zajistit pro podnik potřebný majetek (někdy i včetně 

obsluhy a údržby), pro který však není dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti 

a který proto není vhodné koupit do svého vlastnictví (např. dočasná potřeba 

speciálních strojů pro plnění některých zakázek).“8  

„Nejčastěji bývá operativní leasing užíván k pronájmu věcí, které podléhají velmi 

rychlému technologickému rozvoji či módním trendům, jako jsou například prostředky 

výpočetní a komunikační techniky nebo automobily.“9 

b) Finanční leasing 

Finanční leasing je charakterizován jako dlouhodobý pronájem majetku, kdy 

pronajímatel převádí na nájemce všechna rizika, výnosy a povinnosti spojené 

s fungováním zařízení (údržba, opravy, servisní služby). Nájemce za úhradu trvale 

užívá pronajatou věc nebo soubor věcí, které jsou ve vlastnictví leasingové společnosti 

pro podnikatelské nebo spotřebitelské cíle. Doba pronájmu se v podstatě kryje s dobou 

ekonomické životnosti pronajímaného majetku a leasingové splátky pokrývají 

pořizovací cenu pronajatého zařízení a ziskovou marži leasingové společnosti. 

Leasingová smlouva nemůže být za běžných podmínek vypověditelná a po skončení 

nájemní lhůty (po splacení celého majetku) přechází majetek do vlastnictví nájemce.  

„Finanční leasing se podobá úvěru – pro nájemce znamená de facto okamžitý peněžení 

příjem, neboť nemusí zaplatit za požadovaný majetek. Nájemce se zároveň zavazuje 

splácet pravidelné platby během trvání smlouvy. V obou případech (leasingu i úvěru) 

dochází u nájemce k rozšiřování peněžních prostředků v současnosti a splácí je později. 

Na rozdíl od úvěru se však pořízený majetek nestává vlastnictvím podniku a podnik jej 

většinou neodepisuje.“10 

                                                 
8 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání.  
Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. 
9 MAKKI, M. Leasing, smlouva o koupi najaté věci. Brno : MU, Právnická fakulta, 2006. 
10 MYŠKOVÁ, A. Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání formou leasingu a 
úvěru. Brno : MU, Ekonomicko správní fakulta, 2007. 
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V rámci finančního leasingu se rozlišují tyto druhy leasingu:  

 přímý – spočívá v tom, že výrobce zároveň zastává funkci pronajímatel 

 nepřímý – jedná se o třístranný vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a 

věřitelem 

 zpětný (prodej a zpětný pronájem) – v tomto případě firma prodá majetek 

leasingové společnosti, která jej hned pronajme zpět původní firmě 

2.2.2 Právní úprava leasingu 

„Problematika leasingu je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a 

zákonem č. 234/2004 Sb., o DPH v platném znění. V českých právních předpisech není 

leasing výslovně definován. Leasing není uveden mezi zvláštními smluvními typy ani 

v občanském, ani v obchodním zákoníku, ani v jiném zvláštním předpisu.“11 

2.2.3 Novelizace zákona o daních z příjmů12 

Od 1. ledna 2008 začala platit novela zákona o daních z příjmů, která v některých svých 

ustanoveních mění parametry dotýkající se také služeb finančního leasingu. 

Znění již neplatného zákona o daní z příjmů a zákona platného od nového roku: 

 V dřívějším zákoně o daních z příjmů je v § 24, odst. 4 uvedeno - Nájemné u 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze dle 

zákona odepisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu 

pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odepisování uvedené v § 30, 

nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 8 let.  

 Od nového roku však platí toto znění - Nájemné u finančního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona 

odpisovat, snížené o částku uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zm, se uznává jako 

výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá 

                                                 
11 MYŠKOVÁ, A. Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání formou leasingu a 
úvěru. Brno : MU, Ekonomicko správní fakulta, 2007. 
12 Vládní reforma leasingu příliš neprospěje [on line]. [cit. 2008-03-14]. Dostupné na WWW: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/138596-vladni-reforma-leasingu-prilis-nepreje/.  
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nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí 

doba nájmu trvat nejméně 30 let.  

Jednou ze zásadních novinek, které reforma přinesla, je zrušení doposud uplatňovaného 

limitu daňově uznatelných nákladů (1,5 mil. Kč) při pořízení osobních automobilů 

kategorie M1. S daňovou reformou se také mění minimální doba trvání leasingu, 

posouvá se z dosavadních 36 měsíců na 60 měsíců. Jak již bylo zmíněno výše, byla 

totiž  zrušena odpisová skupina 1a a osobní auta jsou nově zahrnuta do druhé odpisové 

skupiny. Ustanovení se týká všech osobních aut, která nejsou plně odepsána k datu 

nabytí účinnosti reformy, tedy k lednu 2008 (s výjimkou aut pořízených v rámci 

finančního leasingu). 

Předešlé znění zákona Současné znění zákona 

Minimální doba trvání leasingu se musí 

rovnat alespoň 20 % doby odepisování 

pro daňové účely nebo období tří 

(u nemovitostí osmi) let, přičemž se 

z těchto dvou časových úseků použije ten, 

který je delší. 

Minimální doba trvání leasingu je shodná 

s dobou odepisování pro daňové účely 

(u nemovitostí alespoň 30 let). 

Veškeré leasingové splátky jsou daňově 

uznatelné. 

Daňově neuznatelné jsou náklady 

rovnající se jednorázové částce, která se 

vypočte jako 1 % leasingových splátek. 

Omezení se netýká finančních nákladů do 

výše 1 mil. Kč za období. 

Srážková daň ve výši 1 % na leasingové 

splátky zaplacené do zahraničí. 

Srážková daň ve výši 5 % na leasingové 

splátky zaplacené do zahraničí. 

Poskytovatel leasingu může použít 

zvláštní leasingové odepisování. 

Zvláštní leasingové odepisování bylo 

zrušeno. 

Tabulka 5: Změny, které reforma přinesla v oblasti finančního leasingu 
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2.2.4 Výhody a nevýhody leasingu 

Leasing, především finanční, má řadu výhod i nevýhod a jsou s ním přirozeně spojena i 

určitá rizika. Níže uvedené výhody a nevýhody se týkají nájemce, neboť je tato práce 

určená pohledu ze strany nájemce. 

Výhody 

 umožňuje pořídit majetek, aniž by podnik jednorázově vynaložil peněžní 

prostředky. Nájemné se provádí formou splátek průběžně a další volné 

prostředky může podnik užít k jinému účelu. 

 šetří ztráty z morálního zastarávání majetku podniku 

 leasingové financování je flexibilní, neboť umožňuje stanovit individuální 

platební kalendář a rozložit splátky podle platební schopnosti podniku. Vytváří 

předpoklady pro řešení finančních problémů spojených se sezónní výrobou nebo 

při zahájení a náběhu výroby. 

 nájemci umožňuje zahrnovat leasingové splátky do daňově uznatelných nákladů 

a tím snižovat základ daně  

 nezvyšuje míru zadluženosti podniku, a tím opticky zvyšuje rentabilitu 

celkového kapitálu a zlepšuje likviditu podniku  

 splátky nájemného jsou lineární po celou dobu trvání nájemního vztahu, a proto 

nájemce nenese důsledky inflačního rizika 

 menší firmy mají obtížnější přístup k úvěrům, a proto je pro ně leasingové 

financování prakticky jediné dostupné 

 vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru od banky 

Nevýhody 

 celkově je leasing dražší než jednorázové pořízení stálého aktiva, neboť je 

v leasingových splátkách nutné zaplatit finanční službu a zisk leasingové 

společnosti 

 předmět po ukončení pronájmu získá do vlastnictví nájemce odepsaný, čímž 

ztrácí výhodu uplatnění daňových odpisů 
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 z hlediska pronajímatele se mohou vyskytovat výrazná omezování pro nájemce, 

například omezování užívacích práv, problémy s rekonstrukcí, nemožnost 

vypovězení nájemní smlouvy (popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého 

penále).  

 vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo 

totálního zničení předmětu, v případě, že není poskytnuta náhrada od pojišťovny 

v plné výši.13 

2.2.5 Leasingová cena 

Podnik se při pořízení majetku formou leasingu rozhoduje především podle velikosti 

leasingové ceny a leasingových splátek, které musí postupně hradit pronajímateli.  

Leasingová cena zahrnuje: 

 vstupní (pořizovací) cenu majetku 

 finanční náklady pronajímatel, vynaložené na konkrétní případ (úroky z úvěru, 

pojištění)  

 režijní náklady pronajímatele 

 leasingovou (ziskovou) marži pronajímatele 

Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou majetku představuje leasingové 

úročení. Lze ho považovat za skutečnou cenu leasingu, obdobně jako úrok u úvěru, není 

však vyjádřen procentuálně. „Ze strany leasingové společnosti je často za úročení 

vydáván leasingový koeficient, tj. poměr leasingové a pořizovací ceny, což je značně 

zavádějící z důvodu možných rozdílů ve výši první mimořádné splátky (tzv. akontace), 

intervalu placení a doby trvání leasingové smlouvy.“14 

Každá leasingová společnost má řadu alternativ, jak stanovit leasingovou cenu. Výše 

celkového leasingového úročení je výsledkem působení různých faktorů, např. úrokové 

sazby za úvěr, době leasingu, intervalu a četnosti splátek, navýšení první splátky, 

pojištění předmětu či odkupní ceně.  
                                                 
13 MYŠKOVÁ, A. Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání formou leasingu a 
úvěru. Brno : MU, Ekonomicko správní fakulta, 2007. 
14 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management – I. část. Brno: VUT v Brně, 2003. 116 s.  
ISBN 80-214-2487-7.  
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Pro nájemce se mohou vyskytnout další náklady související s uzavřením obchodu: 

 poplatek za uzavření leasingové smlouvy 

 kupní cena majetku po ukončení smlouvy 

 administrativní poplatek v případě, kdy je leasingová cena splacená dříve než je 

doba trvání smlouvy, nebo další poplatky při některých změnách ve smlouvě ze 

strany nájemce 

a) Akontace 

S pojmem akontace se lze u leasingu setkat velmi často. Akontace může být definována 

jako platba určité částky hrazená předem.  

V leasingových smlouvách se termín akontace vyskytuje ve třech významech: 

1. První zvýšená splátka nájemného  

V praxi také nazývána jako splátka hrazená předem, mimořádná leasingová splátka 

nebo nultá splátka. 

2. Záloha na splátky nájemného 

Představuje zálohu splátek leasingového nájemného, hrazenou nájemcem pronajímateli 

v určitém období po podpisu leasingové smlouvy. Ve smlouvě by mělo být 

jednoznačně stanoveno, kdy a jak bude tato záloha vypořádaná proti splátce 

leasingového nájemného. 

3. Záloha na koupi předmětu 

Akontace ve formě zálohy na kupní cenu je klasickou zálohou na pořízení majetku a 

formou nejméně vhodnou pro nájemce. Tuto zálohu nelze převádět do nákladů 

v průběhu trvání leasingu. Vstupuje do pořizovací ceny majetku až ve chvíli, kdy je 

tento majetek odkoupen nájemcem. Zálohu na kupní cenu lze zahrnout do nákladů až 

po skončení leasingu ve formě odpisů. 

b) Leasingová marže 

„Leasingová marže vyjadřuje navýšení uplatněné leasingovým pronajímatelem vůči 

nájemci v souhrnu leasingového nájemného a odkupní ceny nad pořizovací cenu 
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předmětu leasingu. Leasingovou marží pokrývá leasingová společnost jednak své 

vlastní náklady, jednak zakalkulovaný zisk z leasingové operace.  

Výše leasingové marže podléhá tržní regulaci, tj. reakci na aktuální nabídku a poptávku 

na leasingovém trhu. Leasingová marže je fakturována leasingovému nájemci 

v leasingových splátkách.“15 

2.2.6 Leasingová smlouva16 

Leasingová smlouva je právní formou úpravy závazkových vztahů stran leasingového 

ujednání. Definuje práva a povinnosti pronajímatele a nájemce a vymezuje všechny 

podstatné náležitosti při respektování obecné procedury uzavíraní smluv, stanovené 

platným občanským a obchodním zákoníkem.  

Podstatné náležitosti smlouvy o finančním leasingu představují určení smluvních stran, 

předmět leasingu, základní podmínky jeho užívání leasingovým nájemcem, platební 

podmínky a podmínky předání předmětu leasingu do užívání nájemci.  

a) Postup při zpracování leasingové smlouvy 

Leasingové operace movitých předmětů lze zobecnit do následujících kroků: 

1. krok 

První kontakt zájemce o leasing s leasingovou společností. Vzájemné poskytnutí 

informací, objasnění podmínek a průběhu leasingové operace. 

2. krok 

Předložení základních informací a podkladů pro uzavření leasingové smlouvy a ověření 

potenciálního nájemce leasingovou společností. Od nájemce jsou požadovány doklady, 

např. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, podnikatelský záměr, poslední 

výsledky hospodaření, účetní závěrka minulého období, daňové přiznání atd. Množství 

požadovaných dokladů, písemností a údajů o budoucím nájemci závisí na velikosti 

leasingové společnosti, předmětu leasingu a celkovém objemu leasingového obchodu. 

                                                 
15 PULZ, J. a kol. Výkladový slovník leasingu. 1 vyd. Praha: GRADA Publishing, 1995. 168 s.  
ISBN 80-7169-093-7. 
16 JINDROVÁ, B. Leasing - praktický průvodce. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 110 s.  
ISBN 80-247-0036-0. 
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3. krok 

Kalkulace různých variant leasingových splátek v závislosti na požadavcích a 

možnostech nájemce. Mezi hlavní faktory patří: pořizovací cena předmětu, interval 

splácení, pravidelnost splácení, navýšení první splátky, celková délka leasingové 

smlouvy, úvěrové procento zdroje, který má leasingová společnost. 

4. krok 

V případě, že se nájemce a pronajímatel dohodnou, je uzavřena leasingová smlouva. 

5. krok 

Pronajímatel uzavře kupní smlouvu s dodavatelem nebo výrobcem předmětu, doba a 

uhrazení faktury závisí na předmětu a celkovém objemu leasingové operace. 

6. krok 

Předmět je uveden do provozu, je sepsán zápis o uvedení do provozu nebo o předání 

předmětu. Pronajímatel nebo nájemce předmět pojistí. 

7. krok 

Po celou dobu nájmu je vedena dokumentace smlouvy, účtováno o předpisech a 

splátkách nájemného na straně nájemce i pronajímatele. 

8. krok 

Smlouva může být ukončena výpovědí ze strany leasingové společnosti, jestliže 

nájemce řádně neplní smlouvu. Mimořádným ukončením může být odcizení předmětu, 

jeho totální zničení nebo postoupení smlouvy mezi nájemci. Řádným způsobem končí 

smlouva po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, a předmět je prodán nájemci. 

b) Podklady k uzavření smlouvy 

Mezi základní informace a podklady, které pronajímatel požaduje od nájemce 

u movitých předmětů, patří: 

 ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo 

živnostenský list, či koncesní listina 

 kopie osvědčení o registraci k DPH 
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 smlouvy o vedení účtu u banky, stavy účtů u jednotlivých bank 

 oprávnění k uzavření leasingové smlouvy v případě právnické osoby 

 v případě většího objemu leasingové operace požaduje pronajímatel někdy 

zajištění (např. první navýšenou splátku, bankovní garanci, záruku movitým či 

nemovitým předmětem) 

 u firmy vedoucí podvojné účetnictví: účetní závěrku za předcházející rok a 

interní účetní závěrku za období běžného roku 

 u firmy vedoucí jednoduché účetnictví: kopii daňového přiznání, výkaz 

o majetku a závazcích, příjmech a výdajích 

 seznam movitého majetku nájemce podle výpisů z katastru nemovitostí, zřízená 

zástavní práva nebo jiná omezení výkonu vlastnických práv k nemovitostem a 

movitému majetku 

 úvěry poskytnuté podle jednotlivých peněžních ústavů, jejich celková výše a 

zůstatek, a další v závislosti na předmětu, velikosti firmy a velikosti objemu 

obchodu 

Pronajímatel zhodnotí předložené podklady od nájemce a shledá-li nájemce způsobilým 

k uzavření smlouvy, předloží mu její návrh. 

c) Ukončení leasingové smlouvy 

Leasingová smlouva končí: 

 Uplynutím dohodnuté doby leasingu a převodem vlastnictví předmětu na nájemce. 

V tomto případě se jedná o řádné ukončení smlouvy odkoupením předmětu 

nájemcem na základě fakturované kupní ceny. 

 Dohodou o ukončení leasingu před uplynutím stanovené doby leasingu. Při 

finančním pronájmu s následnou koupí se v zásadě jedná o smlouvu 

nevypověditelnou. Obě strany se ale mohou dohodnout na předčasném ukončení 

smlouvy. Pak je především nutné mít na zřeteli, zda byla dodržena minimální 

stanovená doba pronájmu podle ZDP (5 let).  

 Trvalým vyloučením předmětu pronájmu z činnosti, zejména v důsledku odcizení 

či zničení. 
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 Výpovědi ze strany pronajímatele, která může být z důvodů, že: 

 nájemce podstatným způsobem porušuje leasingovou smlouvu 

 pokud bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení týkající se majetku 

nájemce nebo pokud nájemce vstoupil do likvidace nebo jinak ukončil 

podnikatelskou činnost 

 nájemce zemřel (fyzická osoba) 

 nájemce přemístil své sídlo nebo bydliště mimo území ČR 

 pokud nájemce při uzavření smlouvy uvedl nesprávné údaje, zamlčel 

okolnosti, za kterých by pronajímatel smlouvu neuzavřel 

Ukončení smlouvy nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli všechny dosud 

nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, výdaje pronajímatele 

spojené s ukončením smlouvy a odebráním předmětu, úroky z prodlení, smluvní pokuty 

a náhradu škody.  

Po výpovědi leasingové smlouvy má pronajímatel plné právo na odebrání předmětu, 

protože zůstává po celou dobu nájemní doby výlučným a jediným vlastníkem předmětu. 
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2.3 Úvěr 

Úvěr znamená zapůjčení peněžního kapitálu, tedy přenechání práva disponovat s těmito 

penězi. Banky půjčují peníze za úplatu, kterou představuje určité procento ročního 

zhodnocení, jež se nazývá úrok. Dlužník musí tedy bance vrátit nejen zapůjčený obnos 

(tzv. jistinu), ale i zaplatit stanovený úrok. Základní úroková sazba jednotlivých 

komerčních bank se stanovuje s přihlédnutím k diskontní sazbě centrální banky. Volné 

peněžní prostředky, které by jinak ležely nevyužity, jsou formou úvěru poskytovány 

těm, kdo je jsou momentálně schopni co nejlépe využít.  

Pro podniky produkující zboží a služby je úvěr nejčastějším externím zdrojem 

financování. Podporuje hospodářskou aktivitu a produktivitu a umožňuje nepřetržitou 

výrobu zboží, poskytování služeb a širokou dělbu práce ve výrobním procesu.  

Úvěr (dluh) vzniká většinou z ekonomických transakcí, kdy věřitel má k dispozici 

přebytek peněz, zboží, služeb, cenných papírů či jiných majetkových hodnot, zatímco 

dlužníkovi se jich naopak nedostává. Dojde proto ke směně.  

Pokud jsou bankám svěřeny volné peněžní prostředky (vklady), jde o pasivní transakce 

banky. Jestliže jsou tyto volné peněžní prostředky poskytnuty jako úvěr, jedná se 

o transakce aktivní.  

Před uzavřením úvěrové smlouvy banka požaduje celou řadu podkladů, například 

stanovy společnosti, zprávu auditoru, finanční výkazy a další dokumenty sloužící 

k prověření okolností poskytnutí úvěru. Finanční výkazy, rozhovor s managementem, 

návštěva výrobních prostor a další jsou bankou použity ke zhodnocení úvěrového 

rámce.  

Ve smlouvě o úvěru je dohodnuta částka, kterou banka dlužníkovi půjčuje, doba 

splatnosti nebo termíny splátek a úroková sazba spolu se způsobem výpočtu úrokových 

plateb. Banka obvykle požaduje nějaké formy zajištění pro případ neplacení a další 

smluvní závazky dlužníka. 
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2.3.1 Cena úvěru 

a) Úroky 

Úrok představuje peněžitou odměnu za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý 

časový interval. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí 

dlužníkovi, jenž s ní může disponovat. Jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. 

Dlužník do určité sjednané lhůty musí zapůjčenou částku (jistinu) vrátit spolu s úrokem. 

Základní sazbu mezibankovního peněžního trhu, která je základem pro půjčování 

domácí měny, ovlivňuje měnová politika centrální banky. Tyto sazby se označují podle 

světových vzorů jednotně. Pro sazbu pražského mezibankovního peněžního trhu je 

zkratka PRIBOR a na ní je navázáno úročení v případě rámcových úvěrových smluv. 

Připočtením úrokové marže k aktuální výši PRIBOR vznikne výsledná úroková sazba, 

kterou se úročí čerpaná částka do její splatnosti. Úroková marže zahrnuje režii banky, 

zisk a rizikovou prémii. Čím důvěryhodnější bude klient, tím větší bude konkurence 

bank pro jeho financování, neboť s ním banka bude spojovat menší riziko. 

Úrok bankovní půjčky může být stanoven jako fixní nebo plovoucí (Floating) 

v závislosti na základní úrokové sazbě příslušné komerční banky. Fixní úrok je 

v úvěrové smlouvě stanoven jednou provždy a může být zvýšen pouze v případě 

nesplacení. Plovoucí úroková sazba je vyjadřována jako základní sazba plus riziková 

přirážka stanovená na základě posouzení bonity klienta, kvality jeho podnikatelského 

záměru, jištění, délky úvěru a dalších okolností.17 

Z hlediska banky rozdělujeme úroky do dvou základních kategorií: 

 úroky z přijatých vkladů 

 pasivní úroky  

 nákladové úroky  

 vyplacené úroky 

                                                 
17 KROH, M. Jak si vzít úvěr. Praha: GRADA Publishing, 1999. 160 s. 
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 úroky z poskytnutých úvěrů 

 aktivní úroky  

 výnosové úroky  

 přijaté úroky 

Úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů 

(§ 24 odst. 2 písm. zi) daňově uznatelným nákladem. Pořízením majetku na úvěr tak 

kupující získává za vypůjčené peníze právo do daňově uznatelných nákladů uplatňovat 

jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úvěrů a půjček. 

b) Poplatky 

S úvěry jsou spojeny finanční náklady nejen ve formě úroků, ale banky si účtují také 

nejrůznější poplatky. V případě běžných úvěrů patří mezi nejčastější jednorázový 

poplatek za realizaci úvěru. Ten zohledňuje náklady, které banka měla v souvislosti 

s prověřením finanční situace dlužníka a se zpracováním smluvní dokumentace včetně 

případných výdajů na právní služby. Jeho výše může být stanovena absolutní částkou 

nebo procentem v rozsahu od 0 do 1 % z objemu úvěru. Některé banky si také účtují 

poplatky za správu účtu. 

c) Úroková míra 

Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry, která je procentním 

vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úrok je pro vypůjčovatele 

peněz (dlužníka) nákladem, pro půjčovatele (věřitele) naopak výnosem.  

Vzhledem k inflaci rozlišujeme mezi reálnou a nominální úrokovou mírou: 

1. Nominální úroková míra 

Nominální úroková míra značí přírůstek uložené částky v procentech a vyskytuje se 

v úvěrových smlouvách. Při jejím stanovování bereme v úvahu mnoho faktorů, mezi 

které patří např. míra inflace, minimální úroková sazba výpůjček, úroková sazba 

plynoucí z bezrizikových investic, aj. 
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2. Reálná úroková míra 

„Reálná úroková míra nám udává, o kolik procent zboží můžeme koupit více, pokud toto 

zboží na začátku období prodáme. Takto získané peníze uložíme a na konci období je i 

s úrokem vyzvedneme a dané zboží opět zakoupíme. Reálná úroková míra tedy v sobě 

zahrnuje už i míru inflace.“18 

Výše úrokové sazby se časem mění, ať už u úvěrů či vkladů. Úroveň úrokových sazeb 

se tedy může zvyšovat či snižovat. Pohyby úrokových sazeb jsou ovlivňovány  řadou 

ekonomických veličin.  

Mezi nejdůležitější faktory patří: 

 Úroveň národního hospodářství dané země. 

 Ekonomický cyklus a jeho stadium. 

 Nominální a reálná úroveň peněžních důchodů.  

 Alternativní možnosti použití kapitálu z hlediska očekávaných výnosů. 

 Riziko držby volných peněz.  

 Produktivnost a efektivnost reálného kapitálu.  

 Růst míry inflace.  

 Změny kurzu domácí měny.  

 Regulační zásahy prováděné měnovými a finančními institucemi státu. 

2.3.2 Druhy úvěru19 

a) Doba trvání 

 krátkodobý – do 1 roku, slouží převážně k financování provozních potřeb a 

jednotlivých obchodů, případně k překlenutí období, kdy má podnikatelský 

subjekt nedostatek finančních prostředků a ocitl se v krátkodobé finanční tísni, 

                                                 
18Úrok [on line]. [cit. 2008-03-05]. Dostupné na WWW: http://www.seminarky.cz/detail.php?id=848.  
19 MYŠKOVÁ, A. Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání formou leasingu a 
úvěru. Brno : MU, Ekonomicko správní fakulta, 2007. 
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 střednědobý – od 1 do 4 let, může být použit k financování provozních i 

investičních potřeb, 

 dlouhodobý – více než 4 roky, je použit výhradně na investiční potřeby. 

b) Účel 

 provozní úvěr – vhodný k financování provozních potřeb, např. nákup surovin a 

materiálu pro výrobu, výplata mezd pracovníkům, režijní náklady, nájemné, 

náklady na běžné opravy apod., obecně jde o oběžné prostředky, 

 investiční úvěr – slouží k financování rozšíření činnosti firmy (výstavba nových 

prostor, nákup zařízení, technologie, apod.), k obnově opotřebovaných nebo 

technicky zastaralých zařízení (tato obnova by měla být přednostně financována 

interním zdrojem, kterým jsou odpisy; stupeň opotřebování a zastarání však 

může být tak vysoký, že rezervy z odpisů na obnovu nestačí), 

 překlenovací úvěr – slouží k překlenutí přechodného nedostatku zdrojů, kdy je 

dočasně zajištěna platební schopnost podniku (např. na platbu dodavatelům, 

kterou je třeba provést dříve, než jsou přijaty platby od odběratelů), 

 hypoteční úvěr – na nákup, rekonstrukci či výstavbu nemovitostí, jsou většinou 

dlouhodobé s nižší než průměrnou úrokovou sazbou, 

 spotřebitelský úvěr – jedná se o financování investic soukromým osobám, 

 úvěr na privatizaci – vhodný v případě, kdy má být podnik privatizován. 

c) Měna 

 úvěr v domácí měně, 

 úvěr v cizí měně; 

d) Metoda úvěrování 

 jednorázově poskytnutý úvěr, 

 kontokorentní úvěr – variabilní čerpání, tento úvěr poskytuje příjemci možnost 

čerpat prostředky na běžném účtu do záporných hodnot až do výše dohodnutého 
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limitu po určitou dobu za sjednanou úrokovou sazbu, úvěr je průběžně splácen 

platbami ve prospěch tohoto účtu, 

 revolvingový úvěr – úvěr je poskytován v dílčích částkách, tj. opakovaně. 

e) Jištění úvěru 

Banka může požadovat určité formy zajištění úvěru. Smyslem jištění úvěru je 

zabezpečit pohledávku banky vůči dlužníkovi v případě jeho nepředvídané platební 

neschopnosti. Banka provádí veškerá opatření k minimalizaci rizika spojeného 

s poskytnutým úvěrem, tzn. včasného splacení úvěru včetně úroků.  

 nejištěný – není využit žádný zajišťovací prostředek, většinou jej může získat 

dlouhodobě známý a prověřený klient, úvěr bývá krátkodobý a s omezenou výši 

poskytnuté částky, v praxi jde často o kontokorentní úvěry,   

 zajištěný - úvěrové zajištění může být podle formy jištění osobní nebo věcné 

 osobní zajištění – vedle příjemce úvěru ručí bance za její pohledávku ještě 

další osoba, zpravidla se jedná o právnickou osobu, 

 věcné zajištění – banka získává právo na určité majetkové hodnoty toho, 

kdo zajištění poskytuje (příjemce úvěru) 

2.3.3 Výhody a nevýhody financování úvěrem20 

Výhody 

 Výhodnost koupě za užití úvěru spočívá především v možnosti získat majetek do 

vlastnictví za použití cizích zdrojů.  

 S předchozím bodem také souvisejí daňové výhody, neboť majetek, který 

splňuje podmínky podle § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může 

být odepisován a současně mohou i zaplacené úroky být daňově uznatelným 

nákladem při splnění podmínek uvedených v zákoně o daních z příjmů (§ 24 

odst. 2 písm. zi). To znamená, že kupující má možnost snížit základ daně 

o veškeré náklady spojené s pořízením majetku (o cenu pořizovaného majetku i 

úrokové náklady). 

                                                 
20 MAKKI, M. Leasing, smlouva o koupi najaté věci. Brno : MU, Právnická fakulta, 2006. 
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Nevýhody 

 Nutnost platit bance úroky, případně vedlejší administrativní náklady spojené 

s poskytnutým úvěrem. 

 Zvýšené zadlužení podnikatelského subjektu, které je patrné i z pasivní stránky 

rozvahy společnosti.  

 Získání úvěru je často časově náročnější. 

 V některých případech může dojít k zamítnutí poskytnutí úvěru: 

 Při vyšším zadlužení může banka odmítnout poskytnutí dalšího úvěru; 

 Společnost nemusí disponovat dostatečným majetkem, kterým by mohla 

bance ručit; 

 Banka může shledat podnikatelský záměr nedostatečným. 

2.3.4 Splacení úvěru 

Pro bankovní úvěry je typické postupné umořování dluhu během doby splatnosti. 

Umořovací plán může být založen na měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních splátkách 

úvěru a platbách úroků.  

Splátky mohou mít charakter: 

 anuitní platby – jedná se o stejnou výši plateb po celou dobu splatnosti 

 splátek úvěru (úmor úvěru) ve stejné výši s měnící se úrovní úroků 

 jednorázová splátka na konci doby splatnosti v kombinaci s pravidelnými 

úrokovými platbami po celou dobu splatnosti 

Úroky i splátky inkasuje banka automaticky z běžného účtu. Úvěrový dlužník je 

povinen zajistit k termínům splátek jistiny i úroků dostatek prostředků. Není-li tomu 

tak, mohou nastoupit sankce ze strany banky. V úvěrové smlouvě bývá také zakotvena 

povinnost podávat bance pravidelné informace o stavu firmy a výsledcích jejího 

hospodaření. 

Způsob čerpání a splacení úvěru musí být stanoven v úvěrové smlouvě. Rozložení 

splátek může být rovnoměrné nebo nerovnoměrné se vzestupnými či sestupnými 

hodnotami splátek. 
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 rovnoměrné splácení – částka jistiny úvěru se vydělí počtem splátek a výsledek 

stanoví výši jednotlivé splátky. 

 nerovnoměrné splácení – k celkové částce jistiny úvěru se připočte úrok za celé 

období trvání úvěru a součet se vydělí počtem plánovaných splátkových období. 

Klient platí každý měsíc stejnou částku, ale uvnitř této částky se mění poměr mezi 

splátkou jistiny a splátkou úroku. 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Představení společnosti21 

Společnost WALMARK byla založena v roce 1990 a její aktivity se postupně rozšířily 

do více oborů. Již několik let firma deklaruje svou strategickou orientaci na oblast 

farmacie a po prodeji zemědělské divize v roce 2001 a divize nealkoholických nápojů 

v roce 2004, se nyní plně koncentruje na trh doplňků stravy, léků a sportovní výživy. 

V roce 2001 byl Walmark transformován ze společnosti s ručením omezeným na 

akciovou společnost. Zaměstnává přes 900 zaměstnanců, z toho v ČR pracuje přibližně 

400 z nich. Značka WALMARK patří mezi 100 nejvýznamnějších značek České 

Republiky.  

Dceřiné společnosti 

Walmark a.s. je 100% vlastníkem těchto společností: 

 WALMARK, spol. s r. o., Žilina, Slovenská republika, založeno 1992 

 WALMARK Romania S.R.L., Bukurešť, Rumunsko, založeno 1997 

 WALMARK Sp. z o.o., Sosnovec, Polsko, založeno 1999  

 WALMARK Kft., Miškolc, Maďarsko, založeno 2002 

 Walmark Ukrajina, Kyjev, Ukrajina, založeno 2003 

 Walmark Litva, Vilnius, založeno 2004 

 Walmark Bulharsko, Sofie, založeno 2006 

 Walmark Lotyšsko, Riga, založeno 2007  

Díky rozsáhlým investicím do technologií, řídících systémů a do znalostí zaměstnanců 

má dnes jeden z nejmodernějších farmaceutických výrobních závodů v ČR, 

odpovídající normám tzv. správné výrobní praxe ve farmacii a je držitelem povolení pro 

výrobu a distribuci léčiv.  

Kromě silného postavení v ČR má rychle expandující dceřiné společnosti v dalších 

osmi evropských státech (viz. výše) a exportuje do dalších více než dvou desítek zemí 

světa. V současné době je firma Walmark, a.s. leaderem na trhu doplňků stravy 

v regionu Střední a Východní Evropy. Díky rychlému rozvoji svých zahraničně 
                                                 
21 Walmark [on line]. [cit. 2008-03-14]. Dostupné na WWW: http://walmark.cz.  
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obchodních aktivit dnes skupina podniků Walmark realizuje většinu svých tržeb 

v zahraničí. Přestože je firma profilovaná především jako výrobce doplňků stravy, 

od roku 2004, kdy uvedla na trh první léčivý přípravek Septofort, systematicky rozšiřuje 

také výrobu léků. 

V roce 2006 Walmark vstoupil do segmentu sportovní výživy, a to akvizicí předního 

tuzemského výrobce doplňků stravy a výživy pro sportovce, turnovské firmy 

Aminostar. 

Vedle komerčních aktivit je Walmark společensky odpovědnou firmou. Firemní kultura 

a zásady podnikání jsou založeny na respektování pevných morálních principů. 

Dlouhodobě firma vynakládá významné částky na dárcovskou činnost. Od roku 2005 je 

partnerem a donátorem projektu Společnost přátelská všem generacím, který usiluje 

o dialog mezi generacemi a o změnu pohledu české veřejnosti na stáří. Od roku 2007 je 

hlavním partnerem nadačního fondu Veselý senior. 

3.2 Budoucí a současná hodnota peněz 

Peněžní částka držená subjektem nyní nemá stejnou hodnotu jako částka, kterou bude 

subjekt mít v budoucnosti. Znamená to tedy, že koruna, kterou obdržíme ode dneška za 

rok, má dnes menší hodnotu, než koruna dnešní. Naopak koruna dnes může být 

okamžitě investována za účelem získání úroků. Původní částka se zvětší o úrok a 

představuje tedy budoucí hodnotu současných peněz.  

Při porovnání financování formou leasingu a úvěru budeme potřebovat současné 

hodnoty jednotlivých plateb v budoucnosti. Současnou hodnotu tedy určíme pomocí 

odúročitele (diskontu).  

Vzorec pro výpočet odúročitele: 

ni)1(
1
+

, 

kde i představuje úrokovou míru a n je počet období. 

Současnou hodnotu vypočítáme podle vzorce: 

nn i
PP

)1(
1

0 +
= , 

kde P0 je současná hodnota budoucí platby a Pn budoucí platba. 
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3.3 Finanční leasing a úvěr 

V praktické části použiji k porovnání výhodnosti leasingu a úvěru osobní automobil 

značky Škoda. Jedná se o typ Fabia 1,2 40kW s výbavou Classic v pořizovací ceně 

364 000 Kč včetně DPH. Konkrétně firmě WALMARK, a.s. banka nabízí úvěr s roční 

úrokovou sazbu 4,5 %. V dalších propočtech bude použita tato úroková sazba. Oba dva 

způsoby pořízení tohoto automobilu budou se splatnosti 5 let. 

Finanční leasing nabízí společnost Autoset Centrum s.r.o. sídlící v Třinci, která je 

autorizovaným dealerem vozů Škoda a zprostředkovatelem finančního leasingu 

společnosti ŠkoFIN.22 

Klient si může vybrat výši splátky hrazené předem, od které se dále odvíjí pravidelné 

měsíční splátky. Na výběr má 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 a 70 %. Pro účely této práce 

byla zvolena 20 % splátka hrazená předem ve výši 72 800 Kč včetně DPH. Pravidelná 

měsíční splátka činí 6 245 Kč s DPH.23 

U společnosti ŠkoFIN je nájemce povinen mít pronajímané vozidlo havarijně pojištěno. 

Ze zákona má dále povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla (povinné ručení). Klient si sám zvolí, kde havarijní pojištění a 

povinné ručení uzavře. Zda u vybrané komerční pojišťovny nebo přímo u leasingové 

společnosti. Jelikož pojištění není zahrnováno do splátek úvěru, budeme v dalších 

výpočtech vycházet z toho, že si klient pojištění opatří sám.  

V následující tabulce jsou zobrazeny údaje týkající se finančního leasingu: 

Pořizovací cena vozidla 364 000 Kč
Splátka hrazená předem v % 20 %
Splátka hrazená předem v Kč 72 800 Kč
Pravidelná měsíční platba 6 245 Kč
Pravidelná roční platba 74 940 Kč

Tabulka 6: Finanční leasing 

Bankovní úvěr bude čerpán jednorázově vy výši pořizovací ceny osobního automobilu 

364 000 Kč. Splatnost úvěru je 5 let a jistina s úroky bude hrazena pravidelnými 

ročními splátkami. Výše splátky jistiny zůstává po celou dobu neměnná a výše úroku se 

mění podle zůstatku úvěru. Roční úroková sazba činí 4,5 %. 

                                                 
22 Nabídka finančního leasingu od společnosti ŠkoFIN je uvedena v příloze č. 1. 
23 Uvedené ceny jsou pro zjednodušení zaokrouhleny na celé koruny. 
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Za realizaci úvěru si účtuje banka poplatek ve výši 0,6 % z celkové výše úvěru 

364 000 Kč, který bude v tomto případě činit 2 184 Kč a bude uhrazen s první splátkou. 

Dále banka požaduje poplatek za správu úvěru, který činí 300 Kč měsíčně. Jelikož 

budeme v této práci počítat jen s ročními splátkami úvěru, jednotlivé měsíční poplatky 

sečteme a dostaneme tak poplatky za správu úvěru pro jednotlivé roky, tj. 300 Kč x 12 

= 3 600 Kč. Celková pravidelná roční splátka se bude skládat ze splátky jistiny, úroku a 

poplatku za správu úvěru.  

S účinností od 1. ledna 2008 se daňová sazba mění z 24 % na 21 %. Tuto sazbu 

použijeme i pro další roky financování. V této práci budeme také počítat s úrokovou 

mírou očištěnou o vliv daně, tj. 0,045 x (1 – 0,21) = 0,03555. Očištěná úroková míra 

o vliv daně tedy  činí 3,555 %. 

V následující tabulce jsou zobrazeny údaje týkající se úvěru: 

Výše úvěru 364 000 Kč
Počet splátek 5
Výše splátky jistiny 72 800 Kč
Roční úroková sazba 4,5 %
Úroková sazba očištěná o vliv daně 3,555 %
Poplatek za realizaci úvěru 2 184 Kč
Poplatek za správu úvěru 3 600 Kč

Tabulka 7: Úvěr 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem se doporučuje respektovat tyto faktory: 

 daňové, odpisové, úrokové a leasingové aspekty, daňová zvýhodnění investic při 

jejich pořízení 

 úrokové sazby z dlouhodobého úvěru 

 sazby odpisů a zvolenou metodu odpisování majetku 

 leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu 

 faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou 
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Pro jednotlivé výpočty je potřeba znát: 

 úročitele bez vlivu sazby daně, upraveného o vliv sazby daně (odúročitele) 

 výši splátek úvěru  

 úroky z úvěru  

 daňové odpisy rovnoměrné i zrychlené 

 leasingové splátky v jednotlivých obdobích 

Nejčastěji se při porovnávání ekonomické efektivnosti leasingu používají dvě metody: 

 metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 

 metoda čisté výhody leasingu 

3.4 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 

Postup při této metodě je následující:  

 nejdříve se určí výdaje vzniklé v souvislosti s leasingem a sníží se o daňovou 

úsporu,  

 zjistí se výdaje spojené s úvěrem a sníží se o vliv daní, 

 vypočítá se současná hodnota veškerých vynaložených výdajů spojených 

s leasingem a úvěrem, pro obě varianty se použije stejná diskontní sazba 

 vybere se varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje 

3.4.1 Výdaje spojené s leasingem 

Pořadí 
splátky 

Leasingová 
splátka 

Poměrná část 
splátky předem 

Celkové 
výdaje na 
leasing 

Daňová 
úspora 

Výdaj na leasing 
po zdanění 

0 72 800     
1 74 940 14 560 89 500 18 795 70 705 
2 74 940 14 560 89 500 18 795 70 705 
3 74 940 14 560 89 500 18 795 70 705 
4 74 940 14 560 89 500 18 795 70 705 
5 74 940 14 560 89 500 18 795 70 705 

Celkem 447 500 72 800 447 500 93 975 353 525 
Tabulka 8: Výdaje spojené s leasingem 
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Splátku hrazenou předem musíme časově rozlišit tak, aby z její celkové výše 72 800 Kč 

připadla na jednotlivé roky, tj. 72 800 : 5 = 14 560 Kč. Daňová úspora vzniká z každé 

leasingové splátky a poměrné části splátky hrazené předem, neboť jsou splátky 

nájemného daňově uznatelným nákladem a snižují základ daně. Vynásobením 

celkových výdajů na leasing sazbou daně ve výši 21 % získáme daňovou úsporu. Výdaj 

na leasing po zdanění vypočítáme jako rozdíl celkových výdajů na leasing a daňové 

úspory. 

3.4.2 Výdaje spojené s úvěrem 

Nejprve je potřeba vypočítat odpisy, které jsou spolu s úroky z úvěru a s poplatky 

související s úvěrem daňově uznatelným nákladem snižující daňový základ. Výpočty 

provedeme dle postupu popsaného v oddílu 2.1.1 Odpisy.  

Rok Odpisová 
sazba Odpis ZC 

2008 11 40 040 Kč 323 960 Kč
2009 22,25 80 990 Kč 242 970 Kč
2010 22,25 80 990 Kč 161 980 Kč
2011 22,25 80 990 Kč 80 990 Kč 
2012 22,25 80 990 Kč 0 Kč 

Tabulka 9: Výpočet rovnoměrných daňových odpisů 

Pořadí 
splátky 

Splátka 
jistiny 

Zůstatek 
úvěru Úrok 

Poplatek 
za 

správu 
Splátka 
celkem Odpisy

Celkové 
snížení 

daňového 
základu 

Daňová 
úspora

Výdaj 
na úvěr 

po 
zdanění

1 72 800 364 000 16 380 3600 92 780 40 040 62 204 13 063 49 141 
2 72 800 291 200 13 104 3600 89 504 80 990 97 694 20 516 77 178 
3 72 800 218 400 9 828 3600 86 228 80 990 94 418 19 828 74 590 
4 72 800 145 600 6 552 3600 82 952 80 990 91 142 19 140 72 002 
5 72 800 72 800 3 276 3600 79 676 80 990 87 866 18 452 69 414 

Celkem 364 000  49 140 18000 431 140 364 000 433 324 90 998 342 326
Tabulka 10: Výdaje spojené s úvěrem při použití rovnoměrných daňových odpisů 

Pro výpočty použijeme údaje z tabulky č. 7 „Úvěr“. Splátku celkem získáme součtem 

splátky jistiny, úroku a poplatku za správu úvěru. Daňový základ budou snižovat úroky, 

poplatky za správu úvěru a odpisy. Součet těchto položek je uveden ve sloupci 

„Celkové snížení daňového základu“, kde je navíc v prvním měsíci k těmto položkám 

přičten poplatek za realizaci úvěru ve výši 2 184 Kč, který je také daňově uznatelným 

nákladem. Daňovou úsporu vypočítáme vynásobením celkového snížení daňového 
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základu sazbou daně 21 %. Po odečtení daňové úspory od celkového snížení daňového 

základu získáme výdaj na úvěr po zdanění. 

Rok Počet let 
odpisování 

Odpisový 
koeficient Odpis ZC 

2008 1 5 72 800 Kč 291 200 Kč 
2009 2 6 116 480 Kč 174 720 Kč 
2010 3 6 87 360 Kč 87 360 Kč 
2011 4 6 58 240 Kč 29 120 Kč 
2012 5 6 29 120 Kč 0 Kč 

Tabulka 11: Výpočet zrychlených odpisů 

Pořadí 
splátky 

Splátka 
jistiny 

Zůstatek 
úvěru Úrok 

Poplatek 
za 

správu 
Splátka 
celkem Odpisy

Celkové 
snížení 

daňového 
základu 

Daňová 
úspora

Výdaj 
na úvěr 

po 
zdanění

1 72 800 364 000 16 380 3600 92 780 72800 94 964 19 942 75 022 
2 72 800 291 200 13 104 3600 89 504 116480 133 184 27 969 105 215 
3 72 800 218 400 9 828 3600 86 228 87360 100 788 21 165 79 623 
4 72 800 145 600 6 552 3600 82 952 58240 68 392 14 362 54 030 
5 72 800 72 800 3 276 3600 79 676 29120 35 996 7 559 28 437 

Celkem 364 000  49 140 18000 431 140 364 000 433 324 90 998 342 326
Tabulka 12: Výdaje spojené s úvěrem při použití zrychlených daňových odpisů 

Výpočty provedeme stejně jako v případě použití rovnoměrných daňových odpisů.  

3.4.3 Porovnání obou variant financování 

Pořadí 
splátky 

Výdaj na 
leasing po 

zdanění 
Odúročitel 

Současná 
hodnota 

výdajů na 
leasing 

Výdaj na 
úvěr po 
zdanění 

Odúročitel 
Současná 
hodnota 

výdajů na 
úvěr 

1 70 705 0,965670417 68 278 49 141 0,965670417 47 454 
2 70 705 0,932519354 65 934 77 178 0,932519354 71 970 
3 70 705 0,900506353 63 670 74 590 0,900506353 67 169 
4 70 705 0,869592345 61 485 72 002 0,869592345 62 613 
5 70 705 0,839739602 59 374 69 414 0,839739602 58 290 

Celkem 353 525  318 740 342 326  307 496 
Tabulka 13: Současné hodnoty výdajů při použití rovnoměrných daňových odpisů 

Při výpočtech odúročitele použijeme úrokovou sazbu také upravenou o vliv daně, neboť 

celé financování leasingem a úvěrem vychází z peněžních toků po zdanění. Odúročitel 

se vypočítá podle vzorce uvedeného v oddílu 3.2 Budoucí a současná hodnota peněz. 

Vynásobením výdajů na leasing po zdanění odúročitelem získáme současnou hodnotu 

výdajů na leasing. V případě současné hodnoty výdajů na úvěr postupujeme stejným 

způsobem. 
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Z výpočtu znázorněných v tabulce č. 13 „Současné hodnoty výdajů při použití 

rovnoměrných daňových odpisů“ se financování prostřednictvím úvěru v daném případě 

jeví jako výhodnější než financování leasingem. Současná hodnota výdajů na úvěr při 

použití rovnoměrných daňových odpisů je o 11 244 Kč nižší než v případě leasingu. 

Pořadí 
splátky 

Výdaj na 
leasing po 

zdanění 
Odúročitel 

Současná 
hodnota 

výdajů na 
leasing 

Výdaj na 
úvěr po 
zdanění 

Odúročitel 
Současná 
hodnota 

výdajů na 
úvěr 

1 70 705 0,965670417 68 278 75 022 0,965670417 72 446 
2 70 705 0,932519354 65 934 105 215 0,932519354 98 115 
3 70 705 0,900506353 63 670 79 623 0,900506353 71 701 
4 70 705 0,869592345 61 485 54 030 0,869592345 46 984 
5 70 705 0,839739602 59 374 28 437 0,839739602 23 880 

Celkem 353 525  318 740 342 326  313 125 
Tabulka 14: Současné hodnoty při použití zrychlených daňových odpisů 

Současnou hodnotu výdajů na leasing a úvěr při použití zrychlených daňových odpisů 

získáme stejným postupem jako při použití rovnoměrných daňových odpisů. 

Z těchto výpočtu je zřejmé, že i při použití zrychlených daňových odpisů je současná 

hodnota výdajů na úvěr nižší než současná hodnota výdajů na leasing, a to o 5 615 Kč. 

Z porovnání obou variant financování s použitím metody diskontovaných výdajů na 

leasing a úvěr vyplývá, že financování prostřednictvím úvěru je výhodnější oproti 

leasingu, ať už použijeme rovnoměrné nebo zrychlené daňové odpisy. 

3.5 Metoda čisté výhody leasingu 

Tato metoda je založena na porovnání čisté současné hodnoty investice financované 

leasingem a financované z úvěru. Jestliže je kapitálový výdaj větší než součet 

leasingových splátek po zdanění a odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, pak 

je čistá výhoda leasingu pozitivní a financování formou leasingu je výhodnější než 

financování prostřednictvím úvěru. V opačném případě je výhodnější financování 

úvěrem.  
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Čistou výhodu leasingu (ČVL) lze vyjádřit takto:24 

∑
= +

+−
−=

N

n
n

nn

i
OddL

KČVL
1 )1(

.)1.(
, 

kde: 

K – kapitálový výdaj 

N – doba životnosti 

Ln – leasingové splátky v jednotlivých letech 

n – jednotlivá léta životnosti  

d – daňový koeficient 

i – úroková míra upravená o vliv daně 

Ot – odpisy v jednotlivých letech    

Kapitálový výdaj zde představuje celkovou výši získaného úvěru, tedy 364 000 Kč. 

Doba životnosti je 5 let, neboť leasingový vztah je sjednán právě na tuto dobu. Daňová 

sazba pro rok 2008 je stanovena na 21 % a budeme s touto sazbou počítat 

i v následujících letech. Úroková míra upravená o vliv daně je již spočítána dříve a činí 

3,555 %. Leasingová splátka pro jednotlivé roky představuje 89 505 Kč. 

V následující tabulce jsou znázorněny potřebné údaje pro výpočet čisté výhody 

leasingu, včetně již výše propočítaných rovnoměrných a zrychlených odpisů 

v jednotlivých letech.  
 

Tabulka 15: Údaje pro výpočet čisté výhody leasingu 

                                                 
24 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management – I. část. Brno: VUT v Brně, 2003. 116 s.  
ISBN 80-214-2487-7. 

Kapitálový výdaj  364 000 Kč
Doba životnosti  5 let
Daňová sazba 21 %
Úroková sazba očištěná o vliv daně 3,555 %
Leasingové splátky v jednotlivých letech 89 505 Kč
Rovnoměrné odpisy v roce 2008  40 040 Kč
Rovnoměrné odpisy v roce 2009-2012 80 990 Kč
Zrychlený odpis v roce 2008 72 800 Kč
Zrychlený odpis v roce 2009 116 480 Kč
Zrychlený odpis v roce 2010 87 360 Kč
Zrychlený odpis v roce 2011 58 240 Kč
Zrychlený odpis v roce 2012 29 120 Kč
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Tyto hodnoty již jen dosadíme do vzorce pro výpočet čisté výhody leasingu. 

a) Výpočet čisté výhody leasingu při použití rovnoměrných daňových odpisů 

5
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−=ČVL

656 73-274 76-986 78-794 81-397 76364000 −=ČVL  

ČVL = - 23 108 Kč 

Jelikož vyšla čistá výhoda leasingu záporná, je výhodnější financování prostřednictvím 

úvěru. 

b) Výpočet čisté výhody leasingu při použití zrychlených daňových odpisů 
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−

+
×+−×

−=ČVL

64509-72120-80191-88744-83041364000 −=ČVL  

ČVL = - 24 604 Kč 

Čistá výhoda leasingu je při použití zrychlených daňových odpisů opět negativní a 

financování pomocí úvěru je tedy i v tomto případě výhodnější než leasingová forma 

financování. 

Oběma metodami, jak metodou diskontovaných výdajů na leasing a úvěr, tak 

metodou čisté výhody leasingu, jsme došli k závěru, že financování pořízení 

osobního automobilu Škoda Fabia prostřednictvím úvěru je pro firmu 

WALMARK, a.s. výhodnější než financování formou leasingu. Úvěr zůstává 

výhodnější jak v případě použití rovnoměrných odpisů, tak i v případě použití 

zrychlených odpisů. 
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4 Návrh řešení 

4.1 Navržený software 

K vytvoření softwaru na porovnání výhodnosti leasingu a úvěru jsem použila 

programovací jazyk Visual Basic for Applications (VBA) v prostředí MS Excelu. 

Jelikož se aplikace vytvořené ve VBA graficky zcela shodují s prostředím operačního 

systému Windows, tak se každý uživatel pracující ve Windows velice rychle naučí 

s tímto programem pracovat.  

Vytvořená aplikace se skládá z pěti listů, na kterých jsou propočítány a porovnány 

jednotlivé varianty financování. 

List 1 pojmenovaný „Porovnání“ slouží k vymezení výhodnější formy financování 

pořízení osobního automobilu.  

Po zobrazení formuláře uživatel zadá pořizovací cenu vozidla, z rozvíracího seznamu si 

vybere výši splátky leasingu hrazené předem v procentech, dále vyplní pravidelnou 

měsíční platbu leasingu bez pojištění25 a roční úrokovou sazbu, která je poskytována 

bankou.  

 

Obrázek 1: Zobrazení formuláře pro zadání vstupních dat 

                                                 
25 Pravidelnou měsíční platbu leasingu je nutno zadat, neboť jsou v ní zohledněny  i další poplatky 
stanovené leasingovou společnosti vážící se k uzavření smlouvy. 
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Po zadání všech vstupních dat se automaticky dopočítají náležité informace o finančním 

leasingu a úvěru, propočítají se náklady jednotlivých variant financování dle oddílu 

3.3 Finanční leasing a úvěr, porovnají se obě metody používané k určení ekonomické 

efektivnosti leasingu a zvolí se výhodnější forma financování.  

 

Obrázek 2: List 1 „Porovnání“ 

Zbývající listy slouží uživateli pro přehled a znázorňují podrobné propočty leasingu a 

úvěru nezbytné pro kalkulace metod určující výhodnost leasingu či úvěru. 

Na listu s názvem „Odpisy“ jsou propočítaný rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy 

pro jednotlivé roky. Odpisy jsou vypočítaný z pořizovací ceny osobního automobilu 

zadané uživatelem. 
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 List označený „Výdaje na leasing a úvěr“ obsahuje výdaje spojené s leasingem, 

výdaje spojené s úvěrem při použití rovnoměrných daňových odpisů a výdaje spojené 

s úvěrem při použití zrychlených daňových odpisů. Všechny výpočty jsou provedeny 

dle postupů popsaných v oddílem 3.4.1 Výdaje spojené s leasingem a 3.4.2 Výdaje 

spojené s úvěrem na základě vstupních dat, které uživatel zadal.  

List „Současné hodnoty výdajů“ znázorňuje porovnání leasingu a úvěru dle metody 

diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Kalkulace je automaticky provedená na 

základě výsledků z listu „Výdaje na leasing a úvěr“. Výsledné hodnoty jsou odkázány 

na list 1 „Porovnání“.  

Na listu 5, který je pojmenován „Čistá výhoda leasingu“, je umístěná tabulka 

s patřičnými údaji z předchozích listů a vyčíslené hodnoty čisté výhody leasingu, jak při 

použití rovnoměrných daňových odpisů, tak při použití zrychlených daňových odpisů. 

Získané výsledky dle metody čisté výhody leasingu jsou rovněž odkázány na 

list 1 „Porovnání“.  

4.2 Přínosy navrženého softwaru 

V praxi tento software poslouží uživateli jako podklad pro rozhodování mezi finančním 

leasingem a úvěrem při financování osobního automobilu pro podnikatelské účely. 

Neustále porovnávání výhodnosti leasingu a úvěru při pořízení automobilů různých 

cenových skupin může být pro firmu časově náročné. Navržený software řeší tento 

problém, neboť je snadno ovladatelný a je zapotřebí zadat pouze vstupní data. Jelikož 

není potřeba složitě a zdlouhavě propočítávat výdaje související s oběma formami 

financování „leasingem a úvěrem“, ušetří tato aplikace uživateli nejen strávený čas 

počítáním, ale rovněž i peněžní prostředky.  



 
 
 

48

Závěr 

Daňová reforma, platná od 1. ledna 2008, přinesla zásadní změny i v oblasti finančního 

leasingu. Konkrétně došlo ke sladění minimální doby trvání finančního leasingu 

s dobou odpisování příslušného majetku a zároveň se prodloužila doba odpisování 

osobních automobilů ze čtyř na pět let. Tyto podstatné změny vyvolaly pochybnosti 

o tom, zda je pořízení osobních automobilů prostřednictvím finančního leasingu stále 

nejvýhodnější formou.   

V teoretické části této práce jsem se snažila objasnit možnosti dlouhodobého 

financování, popsat problematiku daňových odpisů a přiblížit změny týkající se 

odpisování dlouhodobého majetku. V kapitole 2.2 Leasing jsem popsala základní typy 

leasingu, právní úpravu leasingu, změny v zákoně o daních z příjmů týkající se 

finančního leasingu, výhody a nevýhody leasingu, leasingovou cenu a náležitosti 

leasingové smlouvy. Další část jsem věnovala možnosti financování úvěrem. 

Definovala jsem podstatné informace o ceně úvěru, členění úvěru, popsala výhody a 

nevýhody tohoto financování a možnosti splacení úvěru. 

Praktickou část jsem rozdělila na samotné srovnání leasingu a úvěru a návrhovou část, 

která se zabývá řešením nastalé situace. Porovnání obou variant financování bylo 

provedeno na konkrétním příkladě. Po představení společnosti WALMARK, a.s. jsem 

definovala budoucí a současnou hodnotu peněz. V kapitole 3.3 Finanční leasing a úvěr 

jsou uvedeny patřičné údaje o finančním leasingu a úvěru získané od firem 

Walmark, a.s. a Autoset Centrum s.r.o. Následně jsou provedeny výpočty při využití 

metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr a metody čisté výhody leasingu. 

Každá metoda využívá převedení výdajů na současnou hodnotu. Oběma metodami jsem 

se dopracovala k závěru, že zvolený úvěr je v tomto konkrétním případě finančně 

výhodnější než zvolený finanční leasing, ať už při použití rovnoměrných či zrychlených 

daňových odpisů. 

Návrhová část popisuje software vytvořený v programovacím jazyku VBA v prostředí 

MS Excelu. Navržená aplikace slouží k určení výhodnější formy financování pořízení 

osobních vozidel. Uživatel zadává pořizovací cenu vozidla, výši splátky hrazené 

předem v procentech, pravidelnou měsíční platbu leasingu bez pojištění a roční 
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úrokovou sazbu stanovenou bankou. Po zadání vstupních dat se následně provedou 

všechny kalkulace a zvolí efektivnější forma financování. 

Cílem této práce bylo na konkrétním příkladu porovnat výhodnost pořízení osobního 

automobilu k podnikání právě formou leasingu a úvěru a následně navrhnout software 

pro volbu vhodné formy financování. Dle mého názoru jsem vymezený cíl v této práci 

splnila a věřím, že tato práce poslouží zájemcům k rychlejšímu a jednoduššímu 

porovnávání jednotlivých forem financování „leasing a úvěr“ a k získání základního 

přehledu o jejich problematice. 
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