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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového 

automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby 

pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za stanovených podmínek co 

nejpříznivěji ovlivní základ daně. Zkoumá daňové aspekty různých verzí pořízení a 

doporučuje společnosti nejvhodnější způsob nabytí majetku.    

 

Abstract 

This thesis deals with finding the ideal way of financing a new car for the company 

M&S Elektro Třinec s. r. o. Different methods of acquisition, primarily loans and 

leasing, are compared and it looks for a variant, which has under these conditions the 

most favorable affect on the tax base. It examines tax aspects of various versions of the 

acquisition and recommends the most appropriate way of acquiring the property. 
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ÚVOD 
 

Na konci zdaňovacího období každá společnost vypočítává svůj hospodářský výsledek, 

což je v podstatě výchozí bod pro zjištění základu daně. Tak jak je pro společnost 

důležitá výše základu daně, tak je i tento pojem důležitý v mé bakalářské práci. Základ 

daně je částka, ze které společnost vypočítavá daň z příjmů, kterou následně odvádí 

státu.  

Každá společnost se snaží svou průběžnou činností optimalizovat základ daně, aby byl 

co nejnižší a aby později zaplatili méně na daních.  Jeho přesnou definici nám stanovuje 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v §23 i s položkami které nám základ daně 

zvyšují či snižují. Zákon říká, že základem daně je rozdíl mezi zdanitelnými příjmy 

příslušného zdaňovacího období a výdaji (náklady) věcně a časově spojenými 

s daňovým obdobím.  

Společnost potřebuje při výkonu své činnosti nakoupit dlouhodobý majetek, aby 

zajistila plynulé plnění svých závazků. Často však neví, že s různými druhy financování 

jsou spojeny různě vysoké daňově uznatelné náklady. Existují tedy možnosti jak při 

pořízení majetku efektivně snížit základ daně. Nejčastěji využívanými možnostmi 

financování je úvěr a leasing. Vzájemné odlišnosti těchto dvou variant mají rozdílný 

vliv na výši uznatelných nákladu a jejich rozložení v čase.  Obě tyto možnosti upravuje 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon upravuje u leasingu především 

podmínky, za kterých je nájemné uznatelným nákladem a u úvěru podmínky za kterých 

jsou uznatelnými náklady placené úroky a související výdaje.  

Neznalost možnosti, které česká legislativa nabízí, mě přivedla k tomu, abych se tomuto 

tématu věnovala ve své bakalářské práci. Chci charakterizovat podmínky daňové 

uznatelnosti nákladů, uvedla rozdíly, výhody a nevýhod leasingu a úvěru a pro 

konkrétní společnost najít optimální financování nového vozu za předem stanovených 

podmínek. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Cílem mé bakalářské práce je nalézt nejvhodnějšího způsob financování nákupu 

automobilu ve společnosti M&S Elektro Třinec, s. r. o. Po rozhovoru s jednatelem 

společnosti jsme určili podmínky, které si přejí dodržet. Společnost preferuje 

financování z cizích zdrojů, tak aby zadlužení nebylo na dlouhou dobu a aby byl co 

nejpříznivěji ovlivněn základ daně tohoto roku i let následujících. 

Nejprve provedu analýzu různých leasingových a úvěrových produktů, navzájem je 

porovnám a následně pro tuto společnost vyberu nejvhodnější model financování. 

Vybraný model bude odpovídat požadavkům společnosti a bude výhodný jak z pohledu 

cash - flow, tak z pohledu daňově uznatelných nákladů.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Předpokladem pro výběr nejvhodnějšího financování dlouhodobého majetku jsou 

teoretické znalosti o druzích majetku, jeho zařazení a znalost daňového systému ČR.  

2.1 Dlouhodobý majetek 

Každý podnik disponuje určitými aktivy, díky kterým vykonává svou podnikatelskou 

činnost a má z nich prospěch. Mezi aktiva patří i dlouhodobý majetek, o kterém 

můžeme říct, že je v nezměněné podobě používán dobu delší než jeden rok, je zahrnut v 

obchodním majetku, opotřebovává se a firma o něm účtuje. 

Dlouhodobý majetek dělíme na: 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek, 

 dlouhodobý hmotný majetek. 

Jaký majetek do těchto skupin patří, stanovují § 6 - 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb., která 

provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se eviduje v účetní skupině 01. Vyhláška 500/2002 Sb. 

stanovuje v §6, že do této skupiny patří, z účetního hlediska, především 

 zřizovací výdaje – výdaje, které plynou účetní jednotce před samotným 

založením, především soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty a 

poradenské služby, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software – výsledky práce nebo 

software, který si účetní jednotka sama vytvořila pro účely obchodování s ním, 

nebo nabyla od jiných osob, 

 ocenitelná práva – předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, duševní 

výsledky tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů, které účetní 

jednotka sama vytvoří nebo nakoupí od jiné osoby a jsou určeny k obchodování, 
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 goodwill – kladné nebo záporné ocenění podniku a souhrn jeho individuálně 

přeceněných složek majetku snížených o převzaté závazky, 

 jiný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou používání delší než jeden rok 

(VYHLÁŠKA č.500/2002 Sb.).  

Výší ocenění je stanoveno účetní jednotkou s ohledem na povinnosti uložené zákonem 

o účetnictví a se zřetelem na dodržení principu věrného a poctivého obrazu 

(VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.). 

Dlouhodobý nehmotný majetek můžeme podle zákona o daních z příjmů odepisovat, 

pokud byl majetek nabyt úplatou, vkladem společníka nebo člena družstva, přeměnou, 

darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo 

k jeho opakovanému poskytování. Zároveň musí být vstupní cena vyšší než 60 000,- a 

doba používání delší než jeden rok (ZÁKON č. 586/1992 Sb.). 

2.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek se eviduje v účetní skupině 06. Do této skupiny 

zahrnujeme aktiva, která podnik nakupuje, vlastní nebo půjčuje za účelem investovat 

volné finanční prostředky na dobu delší než jeden rok. Do této skupiny patří majetkové 

cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry, dlužné cenné papíry a ostatní finanční majetek. 

 Podnik si může vybrat ze širokého spektra dlouhodobého finančního majetku tak, aby 

co nejvhodněji sestavil své portfolio investicí s požadovanou výší výnosu. Majetek 

skupiny 06 oceňujeme zásadně pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje spolu 

s cenou pořízení i náklady spojené s pořízením cenného papíru a podílu, např. poplatky 

makléřům a poradcům. Do nákladu spojených s pořízením nelze zahrnout náklady 

spojené s držbou cenných papírů a úroky z úvěru na pořízení cenných papírů a podílu 

(MRKOSOVÁ, 2010). 

V návaznosti na odpisy však dlouhodobý finanční majetek nepřichází v úvahu. Zákon o 

účetnictví přímo v § 56 odst. 10 odpisování zakazuje, to také platí v případě daňových 

odpisu, neboť ZDP pojem odpisy finančního majetku nezná (VALOUCH, 2012b). 
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2.1.3 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v účetních skupinách 02 (odpisovaný) a 03 

(neodpisovaný). DHM odpisovaný odpisujeme jak účetně, tak i daňově. Z účetního 

hlediska má DHM zastupovat tři základní charakteristiky; fyzickou podstatu, dobu 

používaní delší než 1 rok a dosažení výše ocenění stanovené účetní jednotkou. Avšak 

jsou vymezeny i výjimky. Definování DHM z účetního hlediska provádí v návaznosti 

na zákon o účetnictví § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Podle této vyhlášky jsou za DHM  

považovány 

 pozemky – bez ohledu na výši ocenění, 

 stavby, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a 

nebytové prostory vymezené jako jednotky – bez ohledu na dobu používaní a 

výši ocenění, 

 předměty z drahých kovů – bez ohledu na výši ocenění, 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením – s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění 

stanovené účetní jednotkou, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny – s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše 

ocenění stanovené účetní jednotkou, 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 jiný dlouhodobý hmotný majetek – bez ohledu na výši ocenění například 

umělecká díla (VYHLÁŠKA č. 500/ 2002 Sb.). 

Z pohledu zákona o účetnictví není jednoznačně stanovený limit vstupní ceny 

dlouhodobého hmotného majetku. Limit si stanovuje sama účetní jednotka 

s přihlédnutím k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 

V případech, kdy samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením nedosahuji stanovené výše ocenění, jsou zařazeny 

mezi drobný hmotný majetek a je o nich účtováno jako o zásobách (VALOUCH, 

2012b). 
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2.1.4 Ocenění dlouhodobého majetku 

Oceňování majetku a závazků se řídí zákonem o účetnictví, přesněji § 24 - 28. Účetní 

jednotka podle § 25 musí zvolit správný způsob ocenění podle druhu majetku nebo 

závazku. Oceňování při nabytí majetku je založeno na bázi historických cen. Volí mezi 

pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou a reprodukční pořizovací 

cenou. Protože se jmenovitá hodnota používá pouze při ocenění peněžních prostředků, 

cenin a při vzniku pohledávek a závazků, zbývající tři metody se dají využít při ocenění 

dlouhodobého majetku 

 pořizovací cena 

 ocenění ve vlastních nákladech 

 reprodukční pořizovací cenou (ZÁKON O ÚČETNICTVÍ č. 563/1991 Sb.). 

2.1.4.1 Ocenění pořizovací cenou 

(VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.) 

Touto cenou se oceňuje majetek, který byl pořízený za úplatu. Pořizovací cena obsahuje 

dvě hlavní složky:  

 cena pořízení – což je v podstatě samotná nákupní cena bez vedlejších 

pořizovacích nákladů 

 další vedlejší náklady, které s pořízením souvisí – tyto náklady vyjmenovává 

vyhláška č. 500/2002 Sb., § 47.  

Další vedlejší náklady jsou podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., především náklady na 

přepravu, zabezpečení pořizovaného majetku, úroky z úvěru, odvody za dočasné nebo 

trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, průzkumné, geologické či jiné práce 

s pořízením majetku související, licence a patenty, vyřazení stávajících staveb nebo 

jejich části v důsledku nové stavby, náhrady za omezení vlastnických práv, zkoušky 

před uvedením majetku do stavu způsobilého a zabezpečovací, konzervační a udržovací 

práce při zastavení pořizovaní majetku.  

Do vedlejších nákladů pořízení dlouhodobého majetku nelze zahrnout náklady na 

opravu a údržbu, náklady nájemce na uvedený najatý majetek do předcházejícího stavu, 

kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, nájemné za stavební pozemky, 
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náklady na zaškolení pracovníků, náklady na vybavení pořízeného DM, náklady na 

biologickou rekultivaci a náklady spojené s přípravou a zabezpečením DM vzniklé po 

uvedení pořízeného DM do užívání. (VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.) 

V případech, kdy bylo na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku 

použito dotace, se cena pořízení o tuto částku sníží a naopak pokud bylo na majetku 

provedeno technické zhodnocení, o jeho hodnotu se cena pořízení zvýší 

(KOVANICOVÁ, 2012). 

2.1.4.2 Ocenění ve vlastních nákladech 

Tímto způsobem oceníme dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek v případě, že je 

to výtvor naší vlastní činnosti. Do vlastních nákladů se započítávají jak přímé náklady, 

tak i nepřímé náklady související s vytvářením dlouhodobého hmotného či nehmotného 

majetku – tzv. výrobní/nevýrobní režie (VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb.). 

2.1.4.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou 

Touto cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen, v době kdy se o něm 

účtuje, kdyby byl nabyt za úplatu. Zákon definuje případy, ve kterých můžeme tuto 

metodu ocenění použit: 

 majetek nabytý bez úplaty – např. přijaté dary, přebytek zjištěný při 

inventarizaci, 

 majetek vytvořený vlastní činností, jestliže vlastní náklady nemáme možnost 

zjistit (KOVANICOVÁ, 2012). 

2.2 Odpisy 

Při pořízení dlouhodobého majetku nepřechází celá pořizovací cena najednou do 

nákladu a nesnižuje okamžitě základ daně. Snížení základu daně se provádí u pořízení 

dlouhodobého majetku prostřednictvím daňových odpisů. 

Účetní odpisy mají za úkol vyjádřit trvalé snížení dlouhodobého majetku. Toto 

vyjádření musí věrně zobrazit skutečné opotřebení. Opotřebení může být jak fyzické, 

tak morální. Účetní odpisování se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Podle něj 

musí účetní odpisy evidovat účetní jednotky, které vedou účetnictví. Jednotky, které 

vedou daňovou evidenci nebo uplatňují náklady procentem z příjmů, jsou z této 
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povinnost vyvázané. Povinnost účetních jednotek odpisovat dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek vyplývá z § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. Pro výpočet odpisů si 

účetní jednotka stanovuje odpisový plán, podle kterého postupuje. Odpisový plán 

obsahuje soupis odpisovaného majetku a procenta opotřebení v jednotách letech. 

Procento opotřebení se vyjádří jako roční odpisová sazba vypočítaná z vstupní ceny 

majetku. Účetní jednotka si proto stanovuje i způsob výpočtu odpisů. Majetek se 

odpisuje maximálně do 100 % vstupní ceny (MRKOSOVÁ, 2010). 

2.2.1 Daňové odpisy 

Způsob, jakým má daňová jednotka vypočítávat daňové odpisy a co může odpisovat, 

stanovuje zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Odpis vypočítány podle tohoto zákona 

je daňově uznatelným nákladem, a tím snižuje základ daně. Na rozdíl od účetních 

odpisů, které účetní jednotka musí vést, daňové odpisy nemusí uplatňovat. V zásadě 

platí, že daňově odpisovat je možno všechen DHM, který není z daňového odpisování 

vyloučen zejména podle § 27 ZDP. Dlouhodobý nehmotný majetek, který lze 

odepisovat je definován v § 32a ZDP (to se týká pouze poplatníků, kteří vedou 

účetnictví) (VALOUCH, 2012b). 

2.2.1.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek 

Za odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek se považují samostatné věci s pořizovací 

cenou nad 40 000,- Kč a dobou používání delší než jeden rok. Budovy, domy, byty nebo 

nebytové prostory jsou hmotným majetkem odpisovaným bez ohledu na pořizovací 

cenu.  

Abychom mohli dlouhodobý majetek začít odpisovat, je nutné jej zařadit do odpisové 

skupiny podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů. Zákon rozlišuje 6 odpisových 

skupin, které mají přiřazenou minimální dobu odpisování. Tyto doby mohou byt 

v rozsahu od 3 do 50 let. V zásadě platí, že do odpisových skupin 1 až 3 je zatřízen 

movitý majetek a do 4 až 6 skupiny nemovitý majetek. 
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Tab. 1: Doby odpisování u jednotlivých skupin odpisování 

(Zdroj: Křemen, 2012, s. 154) 

 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Ke každé odpisové skupině je přiřazena: 

 minimální doba odpisování, 

 roční odpisová sazba, v případě rovnoměrného odpisování, 

 koeficient pro zrychlené odpisování.(KŘEMEN, 2012) 

Po zatřídění do odpisové skupiny se účetní jednotka rozhoduje mezi dvěma metodami 

výpočtu odpisu – rovnoměrným (podle § 31 ZDP) nebo zrychleným (podle § 32 ZDP) 

odpisem. 

Při rovnoměrném odpisovaní je pro první rok a další roky v každé odpisové skupině 

stanovena roční odpisová sazba v procentech. Každá odpisová skupina má ZDP 

stanovené maximální roční odpisové sazby. V případě, že dojde na majetku 

k technickému zhodnocení, použije účetní jednotka k výpočtu odpisu sazbu pro 

zvýšenou vstupní cenu. 

Tab. 2: Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování DHM 

(Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., vlastní zpracování) 

Odpisová 

skupina 

Roční odpisová sazba[%] 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

vstupní cenu 1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

K výpočtům ročního rovnoměrného odpisu se používají následující vzorce. 
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Vzorec pro výpočet rovnoměrného odpisu: 

      
      

   
[  ]       (1) 

kde: 

VC = vstupní cena, 

ROS = roční odpisová sazba pro příslušný rok. 

 

Vzorec pro výpočet rovnoměrného odpisu ze zvýšené vstupní ceny: 

      
        

   
[  ]     (2) 

kde: 

ZVC = zvýšená vstupní cena, 

ZROS = roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

Zrychlené odpisování je druhou variantou, kterou může účetní jednotka použít. Touto 

cestou se dostane do nákladu v prvním roce odepisování vyšší částka, než by tomu bylo 

u rovnoměrného odpisování. Zrychlené daňové odpisy se řídí podle § 32 ZDP.  

V případě technického zhodnocení použije účetní jednotka při výpočtu koeficienty 

stanovené pro zvýšenou zůstatkovou cenu.  

Tab. 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování DHM 

(Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., vlastní zpracování) 

Odpisová 

skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

zůstatkovou 

cenu 

1 3 4 3 
2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 
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Vzorce pro výpočet zrychleného odpisu: 

               
  

  
[  ]     (3) 

                       
        

      
 

    

      
[  ]    (4) 

 

Vzorec pro výpočet zrychleného odpisu ze zvýšené zůstatkové ceny: 

               
     

  
[  ]    (5) 

                       
     

    
[  ]     (6) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

ZC = zůstatková cena, 

O  = oprávky (součet dosavadních odpisů), 

k1 = koeficient pro první rok zrychleného odpisování, 

k2 = koeficient pro další roky zrychleného odpisování, 

k3 = koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu, 

n = počet let, po které byli už majetek odepisován. 

 

2.2.1.2 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 

Daňové odpisování dlouhodobého nehmotného majetku je řízeno zejména § 32a ZDP. 

Nehmotný majetek, který lze daňově odepisovat, definuje § 32a odst. 1. U odpisování 

nehmotného majetku je stanovena minimální vstupní cena pro odpisování 60 000,- Kč a 

doba používání delší než jeden rok. Majetek musí být nabyt úplatou, vkladem 

společníka, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností za účelem 

obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Podle § 32a odst. 3 ZDP je 

dáno, že odpisovat dlouhodobý nehmotný majetek může nejen majitel nehmotného 

majetku, ale i poplatník, který nabyl za úplatu právo nehmotný majetek užívat. Tento 

majetek se odpisuje bez přerušení s přesnosti na měsíce, a to 
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 audiovizuální díla 18 měsíců, 

 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, 

 zřizovací výdaje 60 měsíců a  

 ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. 

V případech, kdy má poplatník právo užívat nehmotného majetku na dobu určitou, se 

odpisovaná částka vypočítá jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. 

Odpisy se stanovují s přesnosti na celé měsíce, s počátkem od následujícího měsíce po 

dni splnění podmínek pro odpisování.  

Výjimkou z pravidla odpisování a uplatňování výdajů na pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku (programové vybavení, licence apod.) jsou podnikatelé, kteří 

vedou daňovou evidenci. U těchto subjektů dochází v okamžiku zaplacení za nehmotný 

majetek k uznání celkových výdajů na pořízení a v plné výši snižují základ daně.  

2.3 Způsoby pořízení majetku 

V situaci, kdy se podnik rozhodne pořídit si nový majetek, zbývá ještě jedno důležité 

rozhodnutí, jakou variantu financování zvolit. Prvotně se rozhoduje mezi vlastním a 

cizím financováním. V případě financování z vlastních zdrojů použije podnik svůj 

nerozdělený zisk. Mezi financování z cizích zdrojů patří především úvěr a leasing. 

Každý způsob, má své klady i zápory a podnik se rozhoduje podle vlastnosti každého 

způsobu, co je v jeho situaci nejvýhodnější. 

2.3.1 Koupě za hotové 

Když má podnik volné peněžní prostředky, není vždy koupě za hotové tou nejvhodnější 

variantou financování pořízení dlouhodobého majetku. Subjekt musí zvážit i 

alternativní metody pořízení (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitostí. 

Náklady obětované příležitostí lze definovat jako prospěch, o který je dotyčný subjekt 

připraven tím, že se rozhodne pro alternativní investici (VALOUCH, 2012a). 
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2.3.1.1 Výhody a nevýhody koupě za hotové 

Výhody 

 Subjekt se nezadluží, 

 stává se okamžitě vlastníkem majetku a není omezen v nakládání s majetkem, 

 peněžní toky subjektu nejsou zatíženy v dalších zdaňovacích obdobích 

úvěrovými či leasingovými splátkami,  

 nemusí hradit další náklady spojené s alternativními formami pořízení. 

Nevýhody 

 Potřeba vysokého jednorázového výdaje hotovosti, který se negativně promítne 

v cash-flow,  

 skutečnost, že u většiny pořízeného dlouhodobého majetku nelze výdaje 

(náklady) na pořízení považovat dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. 

za výdaje (náklady) daňově uznatelné (VALOUCH, 2012a). 

 

2.3.2 Leasing 

V české legislativě je leasing (resp. nájem, pronájem, či výpůjčka) upraven zákonem č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem 

v platném znění. 

Pojem leasing pochází z anglického slova „lease“ znamenající pronájem. To znamená 

pronájem (nájem) hmotného či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která 

majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, 

která získává možnost majetek používat) právo danou věc nebo právo, v průběhu doby 

pronájmu používat. Po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Na 

nájemce přechází pouze právo daný majetek používat. (VALOUCH, 2012a) 

Česká leasingová a finanční asociace charakterizuje leasing jako smlouvu, podle níž 

jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytuje druhé straně – tzv. 

leasingovému nájemci, vybraný předmět do užívání. Rozlišuje za jakým účelem a za 

jakých podmínek: 
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1) účelem je dlouhodobé uţívání předmětu leasingu s  

a. přenosem některých nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím 

předmětu leasingu na nájemce 

b. právem či povinností převodu vlastnických práv k předmětu leasingu na 

nájemce za cenu obvykle nižší než je cena tržní, nebo s právem uzavření 

další leasingové smlouvy s výhodnějšími podmínkami. Tento leasing se 

nazývá finanční leasing 

 

2) účelem je dočasné uţívání bez 

a. převodu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu 

leasingu 

b. smluvního nároku na přechod vlastnických práv předmětu leasingu na 

nájemce. Tento způsob se nazývá operativní leasing 

 

3) účelem je řízení toku hotovosti (financování) nájemce přičemž 

a. dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu 

většinou již užívá 

b. všechna rizika zůstávají na nájemci 

c. po ukončení leasingu předmět přechází zpět na nájemce, tento leasing se 

nazývá zpětný leasingu (ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ 

ASOCIACE, 2012). 

Z praktického hlediska tedy rozlišujeme: 

 finanční leasing 

 operativní leasing 

 zpětný leasing 

2.3.2.1 Finanční leasing 

Finančním leasingem se rozumí pronájem, při kterém po skončení doby pronájmu 

přechází majetek do vlastnictví nájemce. Uzavřením leasingové smlouvy nabývá 

nájemce právo předmět leasingu užívat, přitom ale nemusí za danou věc zaplatit celou 

pořizovací cenu najednou.  
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Ve většině případů na počátku finančního leasingu zaplatí nájemce pronajímateli, kromě 

poplatku za uzavření smlouvy, první navýšenou leasingovou splátku (tzv. akontaci). 

Poté platí po dobu nájmu čtvrtletně či měsíčně, pravidelně či nepravidelně, jednotlivé 

leasingové splátky. Splátky se zpravidla považují za nájem a to i s tzv. akontací. 

Akontace je částečná platba předem. Jedná se o první navýšenou platbu, která bývá 

zpravidla uváděná v procentech z pořizovací ceny a je stanovena od 10% výše. 

Řádné ukončení leasingu je ve chvíli uplynutí doby nájmu, kdy dojde k zaplacení všech 

leasingových splátek. Po ukončení dochází k odkoupení předmětů nájemcem od 

pronajímatele za smluvenou kupní cenu, která bývá ve většině případů symbolická 

(např. 100 Kč, 1000 Kč apod.) (VYCHOPEŇ, 2010). 

Výhody 

 Podnik nepotřebuje okamžitě velký objem finančních prostředků, 

 nájemné (leasingové splátky) jsou za podmínek v § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 

odst. 4-6, 15, 16 zákonu č 586/1992 Sb., daňově uznatelným nákladem 

(výdajem), 

 leasing z účetního hlediska nepředstavuje zvýšení zadluženosti podniku. 

Nevýhody 

 Majetek zůstává po dobu trvání leasingu ve vlastnictví pronajímatele, 

 nájemce nemá možnost uplatnit v daňově uznatelných nákladech odpisy tohoto 

majetku (VALOUCH, 2012a). 

2.3.2.2 Operativní leasing 

Operativním leasingem se myslí všechny leasingy, které nejsou leasingy finančními. 

Jedna se hlavně o leasing, při kterém pronajatý majetek po skončení leasingu nepřechází 

do vlastnictví nájemce, ale zůstává majetkem pronajimatele. Doba trvání operativního 

leasingu je obvykle kratší než u finančního leasingu a zároveň je na dobu kratší, než je 

ekonomická životnost pronajímaného majetku. Jedná se o formu dočasného pronájmu.  

Hlavním důvodem, proč musíme důsledně rozlišovat finanční, a operativní leasing jsou 

rozličné daňové dopady, které se musí brát na vědomí (VALOUCH, 2012a). 



25 

 

2.3.2.3 Zpětný leasing 

Zpětný leasing je forma zajištění majetku, při níž podnikatel odprodá svůj majetek 

externímu dodavateli – leasingové společnosti. Podnikatel majetek nadále užívá a získá 

za něj tržní cenu. Postupně formou splátek si tento majetek odkoupí zpět. Po ukončení 

zpětného leasingu je majitelem majetku opět původní podnikatel. 

2.3.3 Úvěr 

Úvěr můžeme charakterizovat jako dočasné poskytnutí peněžní částky věřitelem 

dlužníkovi. Při pozdějším splacení této částky je částka navýšena o úrok, který je cenou 

úvěru. Z hlediska dlužníka se jedná o cizí zdroj, které nalezneme v účetních výkazech 

na straně pasiv mezi cizími zdroji. Úvěry můžeme dělit podle různých hledisek, např.: 

 dlouhodobé (splatnost úvěru je delší než jeden rok), 

 krátkodobé (splatnost úvěru je kratší než jeden rok), 

 provozní (určené na financování provozních nákladů), 

 investiční (určené na financování nákupu dlouhodobého majetku). 

Při pořízení hmotného majetku na úvěr přechází majetek do vlastnictví pořizovatele 

dnem převzetí a ne až po úhradě všech splátek. Pořizovatel tak může hmotný majetek 

po uvedení do stavu způsobilého k užívání odpisovat účetně z pořizovací ceny a daňově 

ze vstupní ceny. Při daňovém odpisování může poplatník zvolit buď variantu 

rovnoměrného odpisování podle § 31 zákona o daních z příjmů anebo variantu 

zrychleného odpisování podle § 32 o daních z příjmů (VYCHOPEŇ, 2010). 

Výhody 

 pořizovatel nepotřebuje větší množství volných finančních prostředků 

 po pořízení má pořizovatel okamžitou možnost odpisování (přechází tím do 

nákladů) 

 úroky jsou daňově uznatelným nákladem na dosažení, udržení a zajištění příjmů 

 zaplacené úroky před uvedením majetku do užívání mohou být součástí 

pořizovací ceny majetku (pokud se tak účetní jednotka rozhodne). 
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Nevýhody 

 vynakládání dalších nákladů na pořízení (placené úroky, poplatky za úvěr) 

 dochází k účetnímu zadlužení podniku, protože se úvěr přímo zobrazí v rozvaze 

podniku mezi cizími zdroji (VYCHOPEŇ, 2010). 

2.4 Srovnání financování úvěrem a leasingem 

V případě porovnání finančního leasingu a úvěru z různých pohledů, můžeme dojit 

k různým odpovědím na to co je výhodnější. 

2.4.1 Srovnání z pohledu administrativy a moţnosti nakládat s 

majetkem 

Z administrativního hlediska je výhodnější finanční leasing, je méně náročný oproti 

bankovnímu úvěru. Sjednání leasingu vyžaduje u osob, které vedou účetnictví, 

v podstatě pouze účetní závěrku za minulý rok a v některých případech ještě mezitímní 

účetní závěrku aktuálního roku. U úvěru je navíc nutné, aby dlužník měl ručitele nebo 

vlastnil majetek vhodný pro zřízení zástavního práva. U leasingu se zajištění vyžaduje 

pouze v případě, že majetek pořizovaný na leasing má vysokou pořizovací hodnotu, 

jinak není zajištění vyžadováno. Leasingové společnosti jsou zvýhodněny tím, že 

majetek, který je předmětem leasingu, je po dobu trvání leasingu majetkem leasingové 

společnosti a tak nepředstavuje vysoké riziko. U úvěru je naopak zajištění vyžadováno 

z důvodů, že majetek v momentě nákupu na úvěr přechází do vlastnictví dlužníka a ne 

poskytovatele úvěru. 

Z hlediska manipulace s majetkem je výhodnější pořízení majetku na úvěr, protože u 

finančního leasingu je nájemce při manipulaci s majetkem omezen leasingovou 

společností, která je fakticky ještě stále vlastníkem předmětu leasingu. Nájemce nemá u 

leasingu právo na pronajatém majetku provádět jakékoli úpravy či technická 

zhodnocení bez svolení pronajímatele (VALOUCH, 2012a). 
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2.4.2 Daňové dopady 

Pro daňové dopady a jejich posouzení jsou v ZDP stanovené náklady, které mohou být 

posouzeny jako daňově uznatelné a podmínky, za kterých se tak může stát.  

U leasingu je hlavní složkou daňově uznatelných nákladů, při splnění podmínek ZDP, 

placené nájemné, posléze poplatky spojené s uzavřením a vedením leasingových smluv. 

Daňové odpisy jsou uplatňovány u pronajímatele, s výjimkou pořízení nehmotného 

majetku financovaného leasingem. V tomto výjimečném případě je v § 32a odst. 4 

ZDP určeno, že nájemce může tento majetek odepisovat rovnoměrně bez přerušení po 

celou dobu leasingu. U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na 

dobu určitou, se odpis stanoví jako poměr vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. 

Nájemce může také na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem 

odpisovat technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a tzv. jiný majetek. 

Jiným majetkem jsou ve smyslu § 26 odst. 3 písm. c) ZDP myšleny výdaje které tvoří 

součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu 

s následnou koupí, a který v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě překročí u 

movitého majetku hodnotu 40 000 Kč; těmito výdaji mohou být např. výdaje na 

instalaci, montáž, výdaje spojené s dopravou, clo atd. 

Při pořízení dlouhodobého majetku na úvěr, můžeme do daňových nákladů stejně jako 

u leasingu zahrnout poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových smluv při 

splnění podmínek stanovených ZDP. U úvěrů můžeme také uplatňovat daňové odpisy 

(VALOUCH, 2012a). 

2.4.3 Finanční leasing z daňového pohledu 

2.4.3.1 Nájemné jako uznatelný náklad 

Leasing je oblíbeným druhem financování investic a není to jen tím, že je snadný na 

vyřízení, ale je také podstatné, že placené nájemné je za splnění podmínek stanovených 

ZDP daňově uznatelným nákladem. Proto je důležité tyto podmínky dobře znát, při 

jejich porušení se totiž z uznatelných nákladů stanou rázem neuznatelné náklady, které 

nepříznivě ovlivní základ daně.  
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Uznání leasingového nájemného za daňově uznatelný náklad se řídí především § 24 

odst. 2 písm. h), § 24 odst. 4 – 6, 15 a 16 a § 25 odst. 1 písm. za) ZDP. První 

podmínkou, která musí být splněna, je zásada časového rozlišování nájemného. 

Zásada časového rozlišování znamená, že do zdaňovacího období zahrneme jen tu část 

nájemného, které s tím obdobím časově souvisí. Povinnost provádět časové rozlišení 

mají všechny osoby vedoucí účetnictví a z osob vedoucí daňovou evidenci také nájemci 

u finančního leasingu s následnou koupí najatého majetku. Další podmínkou je správné 

stanovení okamţiku, od kterého je moţno zahrnout výnosy a náklady spojené 

s leasingem do poloţek ovlivňujících základ daně. Tímto okamžikem je okamžik 

přenechání předmětu nájmu nájemci ve stavu způsobilém. Tímto rozhodným 

okamžikem tedy není ani den podepsání smlouvy ani termín úhrady první splátky 

nájemného (VALOUCH, 2012a). 

Pro uznání nájemného u finančního leasingu je potřeba splnit také minimální délku 

nájemného, správný převod majetku a stanovení vstupní ceny jak stanovuje § 24 odst. 4 

ZDP. 

„Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 

lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že: 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu 

odpisování uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku 

zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

lze dobu nájmu až o 6 měsíců. U nemovitosti musí doba nájmu trvat nejméně 

30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve 

stavu způsobilém obvyklému užívání, a 

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a 

nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než 

zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by 

předmět nájmu měl při rovnoměrném odepisování podle § 31 odst. 1 písm. a) 

tohoto zákona k datu prodeje, a  
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c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého 

obchodního majetku. 

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána 

ve výši 100% vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). Při změně doby 

odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmena a) a výše kupní ceny 

podle písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy. Je-li 

sjednaná doba nájmu kratší, než je stanoveno v písmeni a), uznává se nájemné při 

splnění ostatních podmínek, stanovených v tomto odstavci, jako výdaj (náklad) u 

nájemce jen, pokud je kupní cena stanovena podle § 24 odst. 5 písm. a)“ (ZÁKON č. 

586/1992 Sb.). 

Minimální doby odpisování podle § 30 odst. 1 byly již uvedeny v kapitole 1.2 Odpisy. 

Nesplnění některé z podmínek vede k zařazení nájemného do daňově neuznatelných 

nákladů (výdajů) a také je spojeno s rizikem sankcí ze strany správce daně. 

2.4.3.2 Akontace 

Akontace je úzce spojený pojem s leasingem, který však pro ZDP neexistuje a nezná jej. 

Proto při posouzení akontace jako daňově uznatelného nákladu (výdaje) může nastat 

problém. Akontace se v praxi vyskytuje ve třech základních formách, jako: 

 První zvýšená splátka nájemného (nultá splátka, mimořádná leasingová 

splátka) 

- zde dochází k časovému rozlišení u nájemce a daňově uznatelnými náklady 

(výdaji) je pak poměrná část celkového nájemného týkajícího se konkrétního 

zdaňovacího období 

 Záloha na splátku nájemného 

- tyto zálohy jsou postupně zúčtovávány do jednotlivých řádných splátek 

nájemného.  

 Záloha na kupní cenu 

- tuto zálohu nelze v průběhu trvání leasingu převádět postupně do nákladu. 

K zaúčtování do nákladů dojde až na konci leasingu, v okamžiku odkupu 



30 

 

nájemcem a do nákladu se záloha na kupní cenu dostane formou odpisu  

(VALOUCH, 2012a). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

Společnost M&S Elektro má v úmyslu pořídit nový automobil pro svou práci. Mým 

úkolem je najít z daňového hlediska nejvhodnější způsob pořízení. Na dnešním trhu je 

nepřeberné množství společností, které poskytují finanční leasing a úvěry. Vybrané 

návrhy financování srovnám a posoudím výhodnost návrhu z hlediska daňově 

uznatelných nákladu.  

3.1 Informace o společnosti 

Obchodní firma: M&S Elektro Třinec, s.r.o. 

Sídlo:   Třinec – Kanada, ul. Míru 281, PSČ 739 61 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 

Zapsáno do OR: 12. dubna 2006 

Kompletní informace o společnosti jsou předmětem výpisu z obchodního rejstříku, 

který naleznete v příloze 1.  

Společnost je plátcem DPH, proto si může zaplacené DPH uplatnit ve vstupech a tak 

snížit částku odváděného DPH. 

Společnost provádí zakázky po celé České republice, a proto potřebuje ke své práci 

nový automobil. Stávající vozový park je již zastaralý a pro potřeby společnosti 

nedostačující. Pro účely výpočtu uznatelných nákladu v roce 2013 předpokládám, že 

automobil bude pořízen v měsíci červenci.  

Pořizovaný automobil: 

Renault Clio Grandtour 1.2 16V Expression 

Cena bez DPH: 229 669 Kč  DPH: 48 231 Kč 

Cena s DPH: 277 900 Kč  Sazba DPH: 21% 

 

Prodávající: Autoset Centrum ČR plus, s.r.o. 
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3.2 Porovnání nabídek leasingu 

Pro nezaujaté srovnání leasingových produktů jsem si vyžádala návrhy tří společností. 

Budu srovnávat návrhy společností RCI Financial Services, s. r. o., Raffeisen – Leasing, 

s. r. o. a ALD Automotive, s. r. o. Při konzultaci se společností M&S Elektro Třinec 

jsme došli k platbě přijatelně vysoké akontaci ve výši 30% z pořizovací ceny. Nabídky 

s touto výši akontace budu porovnávat. Doba leasingu je pro společnost akceptovatelná 

na dobu 54, 60 i 72 měsíců.  

Aby leasingové splátky mohly být uznané jako náklady, musí splňovat podmínky 

stanovené v zákoně o dani z příjmů v §24 (4). Tyto podmínky byly již vysvětleny 

v teoretické části. U všech nabídek leasingu jsou tyto podmínky splněny. 

a) Doba nájmu je minimálně 54 měsíců. 

b) Zůstatková kupní cena není vyšší než evidovaná zůstatková cena u 

pronajímatele, kterou by automobil měl, za předpokladu rovnoměrného 

odepisování. Rovnoměrný odpisový plán je znázorněn v následující tabulce.  

Tab. 4: Rovnoměrný odpisový plán automobilu u pronájemce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Vstupní cena Odpis Oprávky 
Zůstatková 

cena 

2013 229 669 Kč 25 264 Kč 25 264 Kč 204 405 Kč 
2014 229 669 Kč 51 102 Kč 76 366 Kč 153 303 Kč 

2015 229 669 Kč 51 102 Kč 127 468 Kč 102 201 Kč 

2016 229 669 Kč 51 102 Kč 178 570 Kč 51 099 Kč 

2017 229 669 Kč 51 099 Kč 229 669 Kč 0 Kč 

 

c) Po ukončení finančního leasingu zahrne společnost M&S Elektro Třinec, s. r. o. 

automobil do svého obchodního majetku. 

Výdaje na pořízení automobilu nelze okamžitě uplatnit jako uznatelné náklady. 

V daném měsíci lze uznat do nákladu pouze výši zaplacené měsíční splátky leasingu a 

poměrnou část zaplacené akontace rozpočítanou na jednotlivé měsíce. V našem případě 

je akontace ve výši 30% z  ceny automobilu, tj. 83 370 Kč. Akontaci časově rozlišujeme 

v průběhu trvání leasingu. 
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3.2.1 Nabídky od společnosti RCI Financial Services s. r. o. 

Financování prostřednictvím společnosti RCI Financial Services s. r. o. je poskytováno 

přímo u prodejce automobilu. Při uzavření leasingové smlouvy je u všech návrhu 

leasingových společností splacená akontace ve výši 30% z pořizovací ceny, což je 

83 370 Kč a v posledním roce je splacena zůstatková cena leasingu ve výši 1 210 Kč. 

Pro pozdější srovnání v grafech jsou pro leasingové návrhy této společnosti stanovené 

zkratky, pro leasing na 54 měsíců RCI 54, pro leasing na 60 měsíců RCI 60 a pro 

leasing na 72 měsíců RCI 72. 

3.2.1.1 Návrh leasingu na 54 měsíců 

Tab. 5: Návrh leasingu RCI 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 2) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 4 057 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 353 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH 1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 303 658 Kč 

 

Při leasingu na 54 měsíců od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. je celkově 

zaplaceno za automobil 303 658 Kč včetně DPH. Součástí nabídky je i povinné ručení a 

havarijní pojištění za 9 723 Kč, při měsíční splátce 810 Kč. Tuto částku však do 

kalkulace nezahrnuji. Kompletní nabídka je součástí přílohy 2.  

Do uznatelných nákladů může být v jednotlivých měsících zařazeny pouze zaplacené 

nájemné a poměrná část akontace připadající na daný měsíc, tedy 1/54 z 68 901 Kč. Pro 

výpočet je použitá akontace bez DPH, protože společnost je plátcem DPH. V posledním 

roce jsou peněžní toky a uznatelné náklady navýšeny o zůstatkovou cenu. Obdobný 

postup je použit u všech nabídek leasingu. 
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Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 6: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RCI 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 427 Kč 4 629 Kč 

Srpen 4 057 Kč 4 629 Kč 

Záři 4 057 Kč 4 629 Kč 

Říjen 4 057 Kč 4 629 Kč 

Listopad 4 057 Kč 4 629 Kč 

Prosinec 4 057 Kč 4 629 Kč 

Celkem rok 2013 107 712 Kč 27 774 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 7: Peněţní toky a uznatelné náklady u RCI 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 107 712 Kč 27 774 Kč 

2014 48 684 Kč 55 548 Kč 

2015 48 684 Kč 55 548 Kč 

2016 48 684 Kč 55 548 Kč 

2017 49 894 Kč 56 548 Kč 

Celkem 303 658 Kč 250 966 Kč 

 

3.2.1.2 Návrh leasingu na 60 měsíců 

Tab. 8: Návrh leasingu RCI 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 3) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 711 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 067 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 307 230 Kč 
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Při leasingu na 60 měsíců od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. je finální 

zaplacena cena za automobil 307 240 Kč včetně DPH. Součástí nabídky je i povinné 

ručení a havarijní pojištění za 9 723 Kč, při měsíční splátce 810 Kč. Tato částka není ve 

zjednodušené kalkulaci zahrnuta. Kompletní nabídka je součástí přílohy 3.  

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 9: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RCI 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 081 Kč 4 215 Kč 

Srpen 3 711 Kč 4 215 Kč 

Záři 3 711 Kč 4 215 Kč 

Říjen 3 711 Kč 4 215 Kč 

Listopad 3 711 Kč 4 215 Kč 

Prosinec 3 711 Kč 4 215 Kč 

Celkem rok 2013 105 636 Kč 25 290 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 10: Peněţní toky a uznatelné náklady u RCI 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 105 636 Kč 25 290 Kč 

2014 44 532 Kč 50 580 Kč 

2015 44 532 Kč 50 580 Kč 

2016 44 532 Kč 50 580 Kč 

2017 44 532 Kč 50 580 Kč 

2018 23 466 Kč 26 290 Kč 

Celkem 307 230 Kč 253 900 Kč 
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3.2.1.3 Návrh leasingu na 72 měsíců 

Tab. 11: Návrh leasingu RCI 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 4) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 192 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 2 638 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 314 404 Kč 

 

Při leasingu na 72 měsíců od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. je celková 

částka zaplacena za automobil 314 404 Kč včetně DPH. Součástí nabídky je i povinné 

ručení a havarijní pojištění za 9 890 Kč, při měsíční splátce 824 Kč. Tato částka není ve 

zjednodušené kalkulaci zahrnuta. Ke splátkám v roce 2019 je opět přičtena zaplacená 

zůstatková cena. Kompletní nabídka je součástí přílohy 4. V následujících dvou 

tabulkách je vidět rozložení peněžních toku a uznatelných nákladů pro první rok i celou 

dobu trvání leasingu.  

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 12: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RCI 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 86 562 Kč 3 595 Kč 

Srpen 3 192 Kč 3 595 Kč 

Záři 3 192 Kč 3 595 Kč 

Říjen 3 192 Kč 3 595 Kč 

Listopad 3 192 Kč 3 595 Kč 

Prosinec 3 192 Kč 3 595 Kč 

Celkem rok 2013 102 522 Kč 21 570 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 13: Peněţní toky a uznatelné náklady u RCI 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 102 522 Kč 21 570 Kč 

2014 38 304 Kč 43 140 Kč 

2015 38 304 Kč 43 140 Kč 

2016 38 304 Kč 43 140 Kč 

2017 38 304 Kč 43 140 Kč 

2018 38 304 Kč 43 140 Kč 

2019 20 362 Kč 22 570 Kč 

Celkem 314 404 Kč 259 840 Kč 

 

3.2.2 Nabídky od společnosti Raiffeisen – Leasing s. r. o. 

Návrhy na finanční leasing společnost Raiffeisen – Leasing s. r. o. na dobu 54, 60 a 72 

měsíců s mimořádnými splátkami od 20 – 40% je předmětem přílohy 5. Pro 

porovnávání byla zvolena akontace 30%. Při pořízení leasingu od společnosti Raiffeisen 

– Leasing s. r. o. je součástí smlouvy i povinné ručení a havarijní pojištění, které není 

součástí návrhu. Pro pozdější srovnání v grafech jsou pro leasingové návrhy této 

společnosti stanovené zkratky, pro leasing na 54 měsíců RL 54, pro leasing na 60 

měsíců RL 60 a pro leasing na 72 měsíců RL 72. 

3.2.2.1 Návrh leasingu na 54 měsíců 

Tab. 14: Návrh leasingu RL 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 5) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 897 Kč 

DPH 14 473 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 995 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 302 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 300 310 Kč 
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Celková zaplacená suma za automobil, po ukončení leasingu, je 300 310 Kč. Zůstatková 

cena včetně DPH je přičtena k součtu pravidelných splátek poslední roku leasingu. 

Rozložení peněžních toků a uznatelných nákladu je přehledně zobrazeno v následujících 

dvou tabulkách.  

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 15:  Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RL 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 365 Kč 4 578 Kč 

Srpen 3 995 Kč 4 578 Kč 

Záři 3 995 Kč 4 578 Kč 

Říjen 3 995 Kč 4 578 Kč 

Listopad 3 995 Kč 4 578 Kč 

Prosinec 3 995 Kč 4 578 Kč 

Celkem rok 2013 107 340 Kč 27 468 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 16: Peněţí toky a uznatelné náklady u RL 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 107 340 Kč 27 468 Kč 

2014 47 940 Kč 54 936 Kč 

2015 47 940 Kč 54 936 Kč 

2016 47 940 Kč 54 936 Kč 

2017 49 150 Kč 55 936 Kč 

Celkem 300 310 Kč 248 212 Kč 
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3.2.2.2 Návrh leasingu na 60 měsíců 

Tab. 17: Návrh leasingu RL 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 5) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 897 Kč 

DPH 14 473 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 639 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 007 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 302 920 Kč 

 

 Po uplynutí doby leasingu je celkově zaplaceno za automobil 302 920 Kč. V tabulkách 

č. 18 a č. 19 jsou detailně rozepsány peněžní toky a uznatelné náklady. 

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 18: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RL 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 009 Kč 4 155 Kč 

Srpen 3 639 Kč 4 155 Kč 

Záři 3 639 Kč 4 155 Kč 

Říjen 3 639 Kč 4 155 Kč 

Listopad 3 639 Kč 4 155 Kč 

Prosinec 3 639 Kč 4 155 Kč 

Celkem rok 2013 105 204 Kč 24 930 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 18: Peněţní toky a uznatelné náklady u RL 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 105 204 Kč 24 930 Kč 

2014 43 668 Kč 49 860 Kč 

2015 43 668 Kč 49 860 Kč 

2016 43 668 Kč 49 860 Kč 

2017 43 668 Kč 49 860 Kč 

2018 23 044 Kč 25 930 Kč 

Celkem 302 920 Kč 250 300 Kč 

 

3.2.2.3 Návrh leasingu na 72 měsíců 

Tab. 19: Návrh leasingu RL 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 5) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 897 Kč 

DPH 14 473 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 125 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 2 582 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 309 580 Kč 

 

Při využití leasingu na 72 měsíců je konečná zaplacená částka za automobil ve výši 

309 580 Kč. V roce 2019 je k součtu pravidelných splátek přičtena zaplacená 

zůstatková cena 1210 Kč. Následující dvě tabulky opět zobrazují rozložení peněžních 

toků a uznatelných nákladů v průběhu leasingu.  
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Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 20: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u RL 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 86 495 Kč 3 539 Kč 

Srpen 3 125 Kč 3 539 Kč 

Záři 3 125 Kč 3 539 Kč 

Říjen 3 125 Kč 3 539 Kč 

Listopad 3 125 Kč 3 539 Kč 

Prosinec 3 125 Kč 3 539 Kč 

Celkem rok 2013 102 120 Kč 21 234 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 21: Peněţní toky a uznatelné náklady u RL 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 102 120 Kč 21 234 Kč 

2014 37 500 Kč 42 468 Kč 

2015 37 500 Kč 42 468 Kč 

2016 37 500 Kč 42 468 Kč 

2017 37 500 Kč 42 468 Kč 

2018 37 500 Kč 42 468 Kč 

2019 19 960 Kč 22 234 Kč 

Celkem 309 580 Kč 255 808 Kč 

 

3.2.3 Nabídka od společnosti ALD Automotive s. r. o. 

ALD Automotive s. r. o. je společnost, která přímo spolupracuje s Komerční bankou, u 

které má společnost M&S Elektro Třinec vedený podnikatelský účet. Součástí 

obdržených návrhů je i havarijní pojištění v hodnotě 590,- měsíčně, které není součástí 

zjednodušené kalkulace. Kompletní návrhy jsou součástí příloh 6 až 8. Při označení 

tabulek a grafů používám zkratku ALD s určením doby trvání leasingu (54, 60, 72) pro 

zkrácené označení jednotlivých návrhů.  
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3.2.3.1 Návrh leasingu na 54 měsíců 

Tab. 22: Návrh leasingu ALD 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 6) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 4 036Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 336 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 302 524 Kč 

 

Při využití tohoto leasingu by společnost zaplatila za automobil celkem 302 524 Kč. 

V následujících dvou tabulkách jsou k vidění peněžní toky a uznatelné náklady pro 

celou dobu trvání leasingu. Do uznatelných nákladů se započítávají zaplacené měsíční 

splátky leasingu spadající do určitého účetního období.  Postupy použité pro vytvoření 

přehledu o peněžních tocích a uznatelných nákladech se ve všech variantách leasingu 

nemění. 

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 23: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u ALD 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 406 Kč 4 612 Kč 

Srpen 4 036 Kč 4 612 Kč 

Záři 4 036 Kč 4 612 Kč 

Říjen 4 036 Kč 4 612 Kč 

Listopad 4 036 Kč 4 612 Kč 

Prosinec 4 036 Kč 4 612 Kč 

Celkem rok 2013 107 586 Kč 27 672 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 24: Peněţní toky a uznatelné náklady ALD 54 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 107 586 Kč 27 672 Kč 

2014 48 432 Kč 55 344 Kč 

2015 48 432 Kč 55 344 Kč 

2016 48 432 Kč 55 344 Kč 

2017 49 642 Kč 56 344 Kč 

Celkem 302 524 Kč 250 048 Kč 

 

3.2.3.2 Návrh leasingu na 60 měsíců 

Tab. 25: Návrh leasingu ALD 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 7) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 681Kč 

Měsíční splátka bez DPH 3 042 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu s DPH 305 440 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 26: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u ALD 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 87 051 Kč 4 190 Kč 

Srpen 3 681 Kč 4 190 Kč 

Záři 3 681 Kč 4 190 Kč 

Říjen 3 681 Kč 4 190 Kč 

Listopad 3 681 Kč 4 190 Kč 

Prosinec 3 681 Kč 4 190 Kč 

Celkem rok 2013 105 456 Kč 25 140 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 27: Peněţní toky a uznatelné náklady ALD 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 105 456 Kč 25 140 Kč 

2014 44 172 Kč 50 280 Kč 

2015 44 172 Kč 50 280 Kč 

2016 44 172 Kč 50 280 Kč 

2017 44 172 Kč 50 280 Kč 

2018 23 296 Kč 26 140 Kč 

Celkem 305 440 Kč 252 400 Kč 

 

3.2.3.3 Návrh leasingu na 72 měsíců 

Tab. 28: Návrh leasingu ALD 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 8) 

Akontace 30% s DPH 83 370 Kč 

Akontace bez DPH 68 901 Kč 

DPH 14 469 Kč 

  

Měsíční splátka s DPH 3 150 Kč 

Měsíční splátka bez DPH 2 603 Kč 

  

Zůstatková cena s DPH  1 210 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

  

Celkově zaplaceno na leasingu 

s DPH 

311 380 Kč 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 

Tab. 29: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u ALD 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Peněţní tok Uznatelné náklady 

Červenec 86 520 Kč 3 560 Kč 

Srpen 3 150 Kč 3 560 Kč 

Záři 3 150 Kč 3 560 Kč 

Říjen 3 150 Kč 3 560 Kč 

Listopad 3 150 Kč 3 560 Kč 

Prosinec 3 150 Kč 3 560 Kč 

Celkem rok 2013 102 270 Kč 21 360 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné náklady jednotlivých účetních období 

Tab. 30: Peněţní toky a uznatelné náklady ALD 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

2013 102 270 Kč 21 360 Kč 

2014 37 800 Kč 42 720 Kč 

2015 37 800 Kč 42 720 Kč 

2016 37 800 Kč 42 720 Kč 

2017 37 800 Kč 42 720 Kč 

2018 37 800 Kč 42 720 Kč 

2019 20 110 Kč 22 360 Kč 

Celkem 311 380 Kč 257 320 Kč 

 

3.2.4 Peněţní toky a uznatelné náklady 

V následujícím grafu č. 1 vidíme peněžní toky a výši uznatelných nákladu u 

jednotlivých návrhů leasingu pro rok 2013. U leasingových návrhů společnosti 

Raiffeisen – Leasing s. r. o. (RL 54, RL 60, RL 72) jsou peněžní toky i uznatelné 

náklady za stejnou službu a za stejnou dobu trvání o několik set korun nižší, než u 

návrhů společností RCI Financial Services s. r. o. (RCI 54, RCI 60, RCI 72) a ALD 

Automotive s. r. o. (ALD 54, ALD 60, ALD 72). Stejné výsledky jsou vidět na všech 

délkách leasingu. V žádném z případů, se nejeví návrhy leasingu od společností RCI 

Financial Services s.r.o. a ALD Automovie, s. r o. jako výhodnější. 

Můžeme říct, že po srovnání peněžních toků v prvním roce se návrhy společnosti 

Raiffeisen – Leasing, s. r. o. jeví jako nejvýhodnější. Při využití jejich služeb připlatíme 

za nákup automobilu prostřednictvím leasingu nejméně.  

Uznatelné náklady jsou naopak ve všech variantách návrhů leasingu od všech 

společnosti velmi nízké a z hlediska uznatelných nákladů se nejeví jako nejvhodnější 

volba pro financování.  
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Graf 1: Peněţní toky a uznatelné náklady v roce 2013 u všech návrhů leasingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro lepší vizuální porovnání je v následujících dvou grafech k vidění srovnání 

celkového přeplatku leasingu (Graf 2) a srovnání výše uznatelných nákladu (Graf 3). Při 

leasingu na 54, 60 i 72 měsíců nejméně přeplatíme u návrhů od společnosti Raiffeisen – 

Leasing, s. r. o. V uznatelných nákladech je akontace bez DPH rozložená po celé době 

trvání leasingu a k ní jsou připočteny zaplacené splátky leasingu bez DPH připadající do 

jednotlivých období. V roce 2013 jsou uznatelné náklady nižší než ve zbylých letech, 

protože v prvním roce byl leasing pořízen až v 7. měsíci, tudíž jsou uznatelné náklady 

poloviční, oproti následujícím rokům.  

Do roku 2018 již přetrvávají pouze leasingy na dobu 60 a 72 měsíců a do roku 2019 

přetrvávají už ani leasingy na dobu 72 měsíců.  
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Graf 2: Celkový přeplatek leasingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf 3: Výše uznatelných nákladů při financování prostřednictvím leasingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Porovnání nabídek úvěrů 

Tato část je zaměřena na porovnání nabídek úvěrů od společnosti RCI Financial 

Services s. r. o., Raiffeisen – Leasing s. r. o. a společnosti Essox s. r. o. Návrhy byly 

zpracovány na 36, 48, 60 a 72 měsíců a společnost se rozhodla, stejně jako u leasingu, 

pro zaplacení 30% pořizovací ceny z vlastních zdrojů, což je 83 370 Kč. 

Protože je automobil pořízen na úvěr, je okamžitě zařazen do majetku společnosti a 

společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. může automobil začít daňově odpisovat. Úroky 

z úvěru, zaplacenou výši splátky i odpisy si může společnost dát do daňově uznatelných 

nákladů a tak snížit svůj základ daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob. 

Protože společnost usiluje o efektivní snížení základu daně v prvním roce, doporučuji 

odpisovat automobil zrychlenou metodou, tak se dostane větší podíl pořizovací ceny do 

nákladu již v prvním roce. U rovnoměrného odpisování by tato částka byla znatelně 

nižší. 

Zrychleny odpis vypočítáváme z pořizovací ceny bez DPH, což je 229 669 Kč. 

Tab. 31: Plán zrychleného odpisování pořizovaného automobilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 2013 229 669 Kč 45 934 Kč 45 934 Kč 183 734 Kč 

2014 229 669 Kč 73 494 Kč 119 428 Kč 110 241 Kč 

2015 229 669 Kč 55 121 Kč 174 549 Kč 55 120 Kč 

2016 229 669 Kč 36 747 Kč 211 296 Kč 18 373 Kč 

2017 229 669 Kč 18 373 Kč 229 669 Kč 0 Kč 

 

3.3.1 Nabídky úvěrů od společnosti RCI Financial Services s. r. o. 

Úvěry od společnosti RCI Financial Services s. r. o. je možnost sjednat přímo u 

prodejce automobilu. Součástí všech nabídek od společnosti RCI Financial Services s. r. 

o. je i částka za povinné ručení a havarijní pojištění, které však do kalkulace nezahrnuji. 

Při porovnávání v grafech jsou pro úvěry této společnosti požity zkratky URCI 48 pro 

úvěr na 48 měsíců, URCI 60 pro úvěr na 60 měsíců a URCI 72 pro úvěr na 72 měsíců. 
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3.3.1.1 Návrh úvěru na 48 měsíců 

Tab. 31: Návrh úvěru URCI 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 9)  

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátka 4 594 Kč 

  

Počet měsíčních splátek 48 

Celkově zaplaceno na úvěru 220 512 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 303 882 Kč 

 

Rozloţení peněţních toků a uplatnitelných nákladů 

Tab. 32: Rozloţení peněţních toků a uplatnitelných nákladů u URCI 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok 
Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 110 934 Kč 45 934 Kč 3 246 Kč 49 180 Kč 

2014 55 128 Kč 73 494 Kč 6 492 Kč 79 986 Kč 

2015 55 128 Kč 55 121 Kč 6 492 Kč 61 613 Kč 

2016 55 128 Kč 36 747 Kč 6 492 Kč 43 239 Kč 

2017 27 564 Kč 18 373 Kč 3 260 Kč 21 633 Kč 

Celkem 303 882 Kč 

KčKčKč 

229 669 Kč 25 982 Kč 255 637 Kč 

 

V tabulce je znázorněno rozložení peněžních toků a uznatelných nákladů po celou dobu 

trvání úvěru. Jak vidíme tak v prvním roce jsou uznatelné náklady takřka poloviční jako 

peněžní toky a v následujících dvou letech dokonce peněžní toky převyšují, což je jistě 

pro společnost pozitivní. Tyto propočty jsou i graficky znázorněny v následujícím grafu. 
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Graf 4: Uznatelné náklady u úvěru URCI 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.1.2 Návrh úvěru na 60 měsíců 

Tab. 33: Návrh úvěru URCI 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 10) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátka 3 794 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  60 

Celkově zaplaceno na úvěru 227 640 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 311 010 Kč 
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Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

Tab. 34: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 106 294 Kč 45 934 Kč 3 312 Kč 49 246 Kč 

2014 45 528 Kč 73 494 Kč 6 624 Kč 80 118 Kč 

2015 45 528 Kč 55 121 Kč 6 624 Kč 61 745 Kč 

2016 45 528 Kč 36 747 Kč 6 624 Kč 43 371 Kč 

2017 45 528 Kč 18 373 Kč 6 624 Kč 24 997 Kč 

2018 22 604 Kč 0 Kč 3 302 Kč 3 302 Kč 

Celkem 311 010 Kč 229 669 Kč 33 110 Kč 262 779 Kč 

 

V případě úvěru na dobu delší než 54 měsíců jsou uznatelné náklady v šestém roce 

velmi nízké a to z důvodů, že daňové odpisy končí v pátém roce a automobil je 

z daňového hlediska zcela odepsán.  

 

Graf 5: Uznatelné náklady u úvěru URCI 64 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.1.3 Návrh úvěru na 72 měsíců 

Tab. 35: Návrh úvěru URCI 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 11) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky  3 264 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  72 

Celkově zaplaceno na úvěru 235 008 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 318 378 Kč 

 

Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

Tab. 36: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 102 954 Kč 45 934 Kč 3 372 Kč 49 306 Kč 

2014 39 168 Kč 73 494 Kč 6 744 Kč 80 238 Kč 

2015 39 168 Kč 55 121 Kč 6 744 Kč 61 865 Kč 

2016 39 168 Kč 36 747 Kč 6 744 Kč 43 491 Kč 

2017 39 168 Kč 18 373 Kč 6 744 Kč 25 117 Kč 

2018 39 168 Kč 0 Kč  6 744 Kč 6 744 Kč 

2019 19 584 Kč 0 Kč 3 386 Kč 3 386 Kč 

Celkem 318 378 Kč 229 669 Kč 40 478 Kč 270147 Kč 

 

V tabulce i grafu vidíme obdobou situaci jako při úvěru na 60 měsíců. Do roku 2018 a 

2019 už nepřetrvává daňové odepisování automobilu a uznatelné náklady jsou velmi 

nízké.  
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Graf 6: Uznatelné náklady u úvěru URCI 72 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Nabídky úvěrů od společnosti Raiffeisen – Leasing s. r. o. 

Originální nabídku úvěru společnosti Raiffeisen – Leasing s. r. o. naleznete v příloze 12. 

Na rozdíl od tohoto návrhu byly položky v zjednodušené kalkulaci zaokrouhleny. Při 

porovnávání v grafech jsou pro úvěry této společnosti požity zkratky URL 36 pro úvěr 

na 36 měsíců, URL48 pro úvěr na 48 měsíců a URL60 pro úvěr na 60 měsíců. 

3.3.2.1 Nabídka úvěru na 36 měsíců 

Tab. 37: Nabídka úvěru URL36 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 12) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky 5 816 Kč 

  

Počet měsíčních splátek 36 

Celkově zaplaceno na úvěru 209 376 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 292 746 Kč 
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Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

Tab. 38: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů u URL36 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 118 266 Kč 45 934 Kč 2 472 Kč 48 406 Kč 

2014 69 792 Kč 73 494 Kč 4 944 Kč 78 438 Kč 

2015 69 792 Kč 55 121 Kč 4 944 Kč 60 065 Kč 

2016 34 896 Kč 36 747 Kč 2 486 Kč 39 233 Kč 

2017 0 Kč 18 373 Kč 0 Kč 18 373 Kč 

Celkem 292 746 Kč 229 669 Kč 14 846 Kč 244 515 Kč 

 

U úvěru na 36 měsíců dochází k situaci, kdy v roce 2017 už společnost nesplácí úvěr, 

ale stále z pořízeného automobilu plynou uznatelné náklady v podobě daňových odpisů. 

Tato situace je i zřetelná na následujícím grafu.  

 

Graf 7: Uznatelné náklady u úvěru URL 36 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.2.2 Nabídka úvěru na 48 měsíců 

Tab. 39: Nabídka úvěru URL 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 12) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky 4 474 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  48 

Celkově zaplaceno na úvěru 214 752 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 298 122 Kč 

 

Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

Tab. 40: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů u URL 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 110 214 Kč 45 934 Kč 2 526 Kč 48 460 Kč 

2014 53 688 Kč 73 494 Kč 5 052 Kč 78 546 Kč 

2015 53 688 Kč 55 121 Kč 5 052 Kč 60 173 Kč 

2016 53 688 Kč 36 747 Kč 5 052 Kč 41 799 Kč 

2017 26 844 Kč 18 373 Kč 2 540 Kč 20 913 Kč 

Celkem 298 122 Kč 229 669 Kč 20 222 Kč 249891 Kč 

 

U úvěru na 48 měsíců má společnost po celou dobu výdaje spojené se splácením úvěru 

a zároveň i celou dobu společnosti plynou uznatelné náklady.  
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Graf 8: Uznatelné náklady u úvěru URL 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.2.3 Nabídka úvěru na 60 měsíců 

Tab. 41: Nabídka úvěru URL 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 12) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky  3 673 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  60 

Celkově zaplaceno na úvěru  220 380 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 303 750 Kč 
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Tab. 42: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 105 408 Kč 45 934 Kč 2 586 Kč 48 520 Kč 

2014 44 076 Kč 73 494 Kč 5 172 Kč 78 666 Kč 

2015 44 076 Kč 55 121 Kč 5 172 Kč 60 293 Kč 

2016 44 076 Kč 36 747 Kč 5 172 Kč 41 919 Kč 

2017 44 076 Kč 18 373 Kč 5 172 Kč 23 545 Kč 

2018 22 038 Kč 0 Kč 2 576 Kč 2 576 Kč 

Celkem 303 750 Kč 229 669 Kč 25 850 Kč 255 519 Kč 

Kč  

Opět zde nastává případ, kdy v posledním roce splácení úvěru společnosti již neplynou 

uznatelné náklady v podobně daňových odpisů, ale pouze v podobě placených úroků, 

což je mizivá částka.  

 

Graf 9: Uznatelné náklady u úvěru URL 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Nabídka úvěrů od společnosti ESSOX, s. r. o. 
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vypracovali návrhy úvěrů na dobu od 12 do 84 měsíců. Ve své práci se zabývám 

nabídkami od 36 do 60 měsíců, protože splátky při trvání úvěru na 12 a 24 měsíců byly 

pro společnost již příliš vysoké. A naopak splátky u leasingu na 72 a 84 měsíců byly již 

zbytečně nízké, když společnost má prostředky na platbu vyšších splátek. Návrhy této 

společnosti jsou v tabulkách a grafech označeny zkratkou ESX s určením délky úvěru  

(36, 48, 60) 

3.3.3.1 Nabídka úvěru na 36 měsíců 

Tab. 43: Nabídka úvěru ESX 36 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 13) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky  6 052 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  36 

Celkově zaplaceno na úvěru 217 872 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 301 242 Kč 

 

Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů 

Tab. 44: Rozloţení peněţních toků a uznatelných nákladů u ESX 36 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uplatnitelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 119 682 Kč 45 934 Kč 3 888 Kč 49 822 Kč  

2014 72 624 Kč 73 494 Kč 7 776 Kč 81 270 Kč 

2015 72 624 Kč 55 121 Kč 7 776 Kč 62 897 Kč 

2016 36 312 Kč 36 747 Kč 3 902 Kč 40 649 Kč 

2017 0 Kč 18 373 Kč 0 Kč 18 373 Kč 

Celkem 301 242 Kč 229 669 Kč 23 342 Kč 253 011 Kč 
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U návrhu od společnosti ESSOX, s. r. o. na 36 měsíců opět dochází k tomu, že úvěru je 

kompletně splacen v čtvrtém účetním období a zároveň ještě v pátém účetním období 

plynou společnosti daňově uplatnitelné náklady v podobě odpisu.  

 

Graf 10: Uznatelné náklady u úvěru ESX 36 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.3.2 Nabídka úvěru na 48 měsíců 

Tab. 45: Nabídka úvěru ESX 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 13) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky  4 704 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  48 

Celkově zaplaceno na úvěru 225 792 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 309 162 Kč 
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Při úvěru na 48 měsíců plynou po dobu pěti účetních období výdaje společnosti i 

uznatelné náklady. Rozložení výdajů do pěti let je způsobeno předpokládaným 

pořízením automobilu v červenci tohoto roku.  

 

 

Peněţní toky a uznatelné náklady 

Tab: 46: Peněţní toky a uplatnitelné náklady u ESX 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uznatelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 111 594 Kč 45 934 Kč 3 906 Kč 49 840 Kč 

2014 56 448 Kč 73 494 Kč 7 812 Kč 81 306 Kč 

2015 56 448 Kč 55 121 Kč 7 812 Kč 62 933 Kč 

2016 56 448 Kč 36 747 Kč 

Kč 

7 812 Kč 44 559 Kč 

2017 28 224 Kč 18 373 Kč 3 920 Kč 22 293 Kč 

Celkem 309 162 Kč 229 669 Kč 32 268 Kč 260 937 Kč 

 

 

 

Graf 11: Uznatelné náklady u úvěrů ESX 48 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.3.3 Nabídka úvěru na 60 měsíců 

Tab. 45: Nabídka úvěru ESX 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 13) 

Pořizovací cena včetně DPH 277 900 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 229 669 Kč 

DPH 48 231 Kč 

  

30% zaplaceno z vlastích zdrojů 83 370 Kč 

  

Výše úvěru 194 530 Kč 

Měsíční splátky  3 898 Kč 

  

Počet měsíčních splátek  60 

Celkově zaplaceno na úvěru 233 880 Kč 

Celkově zaplaceno za automobil 317 250 Kč 

 

Tab. 46: Peněţní toky a uznatelné náklady u ESX 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Peněţní tok Uplatnitelné náklady 

Odpisy Placené úroky Celkem 

2013 106 758 Kč 45 934 Kč 3 936 Kč 49 870 Kč 

2014 46 776 Kč 73 494 Kč 7 872 Kč 81 366 Kč 

2015 46 776 Kč 55 121 Kč 7 872 Kč 62 993 Kč 

2016 46 776 Kč 36 747 Kč 7 872 Kč 44 619 Kč 

2017 46 776 Kč 18 373 Kč 7 872 Kč 26 245 Kč 

2018 23 388 Kč 0 Kč 3 926 Kč 3 926 Kč 

Celkem 317 250 Kč 229 669 Kč 39 350 Kč 269 019 Kč 

 

Celkové uznatelné náklady jsou v posledním roce pouze necele čtyři tisíce korun a to 

z důvodu, že do posledního roku financování již nezasahují daňové odpisy automobilu.  
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Graf 12: Uznatelné náklady u úvěru ESX 60 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

3.3.4 Celkové srovnání nabídek úvěru 

Jak už bylo výše řečeno, pro společnost M&S Elektro Třinec, s. r. o. je důležité 

ovlivnění základu daně v prvním roce. V následujícím grafu vidíme peněžní toky a 

uznatelné náklady u všech nabídek úvěrů pro první rok. Peněžní toky jsou především 

ovlivněné zaplacenou akontací 83 370 Kč a zaplacenými měsíčními splátkami. Do 

uznatelných nákladů jsou zahrnuty splátky úvěru a poměrná část zaplacené akontace, 

která připadá na první rok trvání úvěru.   

Uznatelné náklady v prvním roce nemají velkou vypovídající hodnotu, protože 

v každém z návrhu jsou uznatelné náklady v podobné výši. U peněžních toků je patrné, 

že čím je doba trvání leasingu kratší, tím jsou peněžní toky vyšší. To je způsobeno tím, 

měsíční splátky jsou při kratší době vyšší.  
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Graf 13: Zhodnocení prvního roku při financování úvěrem. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mnohem větší vypovídající hodnotu má srovnání výše přeplatku u jednotlivých návrhů 

úvěrů. Přeplatkem je myšlena zaplacená částka nad původní pořizovací cenu 

automobilu, která je uvedena v kupní smlouvě automobilu, což je 277 900 Kč. Variantu 

s nejnižším přeplatkem můžeme z hlediska peněžních toků považovat za nejvýhodnější.  

Srovnání přeplatku je předmětem grafu 14. Na první pohled je zřejmé, že přeplatky jsou 

nejnižší u úvěru od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. V případě čerpání úvěru na 

nákup automobilu bych určitě vybrala tuto společnost. Naopak největší přeplatky jsou u 

úvěrů od společnosti Essox, s. r. o.  U této společnosti zaplatíme přeplatky skoro stejně 

velké, jako u společnosti RCI FinancialServices, s. r. o. s tím rozdílem, že tato 

společnost má podobné částky při úvěru na dobu o 12 měsíců delší.  
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Graf 14: Srovnání celkového přeplatku u různých variant úvěrů 

(Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.4 Moţnost financování z vlastních zdrojů 

Jedna z možností je financování z vlastních zdrojů. Společnost obětuje okamžitý hotový 

kapitál pro pořízení automobilu. Automobil bude okamžitě po pořízení zařazen do 

majetku podniku. Cena pořízení se dostane do nákladů prostřednictví odpisu v průběhu 

pěti let. 

Společnost má možnost zvolit ze dvou variant odpisování, buď metodou rovnoměrného 

odepisování, nebo zrychlenou metodou. Protože společnost usiluje o to, aby byl co 

nejpříznivěji ovlivněn základ daně v prvním roce, doporučuji odpisovat automobil 

zrychleně. Pro názornost rozdílu mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním jsou 

zde obě metody porovnány.  
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3.4.1 Rozloţení uplatnitelných nákladu při rovnoměrném odpisování 

Odpisový plán pro rovnoměrné odepisování 

Tab. 47: Odpisový plán pro rovnoměrné odpisování automobilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 
2013 229 669 Kč 25 264 Kč 25 264 Kč 204 405 Kč 

2014 229 669 Kč 51 102 Kč 76 366 Kč 153 303 Kč 

2015 229 669 Kč 51 102 Kč 127 468 Kč 102 201 Kč 

2016 229 669 Kč 51 102 Kč 178 570 Kč 51 099 Kč 

2017 229 669 Kč 51 099 Kč 229 669 Kč 0 Kč 

 

Peněţní tok a uplatnitelné náklady po dobu pěti let 

Tab. 48: Peněţní tok a uplatnitelné náklady při pořízení za hotové 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účetní období Peněţní tok Uplatnitelné náklady 

2013 229 669 Kč 25 264 Kč 

2014 0 Kč 51 102 Kč 

2015 0 Kč 51 102 Kč 

2016 0 Kč 51 102 Kč 

2017 0 Kč 51 099 Kč 

 

3.4.2 Rozloţení uplatnitelných nákladu při zrychleném odpisování 

Odpisový plán pro zrychlené odpisování  

Tab. 49: Odpisový plán pro zrychlené odpisování automobilu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 2013 229 669 Kč 45 934 Kč 45 934 Kč 183 734 Kč 

2014 229 669 Kč 73 494 Kč 119 428 Kč 110241 Kč 

2015 229 669 Kč 55 121 Kč 174549 Kč 55 120 Kč 

2016 229 669 Kč 36 747 Kč 211 296 Kč 18 373 Kč 

2017 229 669 Kč 18 373 Kč 229 669 Kč 0 Kč 
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Peněţní toky a uznatelné nákladů po dobu 5 let 

Tab. 50: Peněţní toky a uznatelné náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účetní období Peněţní tok Uplatnitelné náklady 

2013 229 669 Kč 45 934 Kč 

2014 0 Kč 73 494 Kč 

2015 0 Kč 55 121 Kč 

2016 0 Kč 36 747 Kč 

2017 0 Kč 18 373 Kč 

 

V následujícím grafu vidíme, že při zrychleném odpisování jsou odpisy v prvních třech 

letech vyšší než při odpisování rovnoměrném. Při zrychleném odpisování je splněno 

přáni společnost, aby byl v prvním roce co nejpříznivěji ovlivněn základ daně. 

 

Graf 15: Porovnání uplatnitelných nákladů při rovnoměrném a zrychleném odpisování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pořízením vozidla nesouvisí žádné další pořizovací náklady. Nákup automobilu 

z vlastních zdrojů představuje způsob, při kterém neplatíme úroky z úvěru nebo 

leasingu a celkové náklady jsou tedy nižší, ale i přesto se tento způsob pořízení 

nedoporučuje. Nákup nepříznivě ovlivní cash flow a společnost přijde o svůj 

nejlikvidnější kapitál, který může v průběhu své činnosti postrádat.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Mým úkolem je najít nejvhodnější způsob a variantu financování nákupu nového 

automobilu pro společnosti M&S Elektro Třinec, s. r. o., za určených podmínek: 

 Preference financování cizími zdroji. 

 Výhodné z pohledu casf – flow. 

 Vysoké uznatelné náklady v prvním roce. 

 Financování s 30% účastí z vlastních zdrojů. 

 Doba trvání financování nejdéle 6 let.  

 Měsíční splátky maximálně 6 000 Kč.  

4.1 Nevyhovující nabídky 

Abych mohla porovnat varianty, které se ztotožňují s danými podmínkami, musím 

nejprve vyloučit ty nabídky, které jsou pro účely financování automobilu pro společnost 

M&S Elektro Třinec, s. r. o. nevyhovující.  

4.2 Hledisko výše přeplatku 

Po analýze všech obdržených nabídek jak leasingu, tak úvěru jsem došla k tomu, že 

některé nabídky jsou výhodnější z hlediska přeplatku. Toto hledisko je důležité, protože 

i když chce společnost využívat k financování cizí zdroje, nechce zaplatit zbytečně moc.  

Z tohoto hlediska se u nabídek leasingu jeví nevyhovujícími nabídky společnosti RCI 

Financial Services, s. r. o a ALD Automotive, s. r. o. Od těchto společností vylučuji 

nabídky na všechny délky trvání leasingu. Společnost RCI Financial Services, s. r. o. 

má u svých nabídek vyšší přeplatek než ostatní společnosti a z pohledu peněžních toků 

velmi nevýhodná. ALD Automotive, s. r. o. má v tomto případě druhé místo. Návrhy 

této společnosti již nebyli tak odlišné od návrhů společnost Raiffeisen – Leasing, s. r. o., 

ale stále jde o to najít nejvhodnější variantu a takovou u této společnosti nenalezneme. 

Tyto zjištění jsou nejlépe zachyceny v grafu č. 2 na straně 47.  

Druhou skupinou a možností cizího financování je využití úvěru. Po analýze úvěrových 

nabídek opět vyřazuji nabídky společností RCI Financial Services, s. r. o. a ESSOX, s. 

r. o. Přeplatky obou společností byli sobě navzájem hodně podobné a v porovnání 
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s nabídkami společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. naprosto neúměrné. Toto zjištění 

je předmětem grafu č. 14, kde je graficky zachyceno srovnání přeplatku u úvěru. 

Musím konstatovat, že nabídky těchto tří společností, které byli vyloučený z mého 

závěrečného srovnání, opravdu zklamáli. Produkty společnosti RCI Financial Services, 

s. r. o. jsou poskytovány přímo u prodejce vozů a tudíž jsou ve většině případů první 

možností, po které spotřebitelé šáhnou. Přemrštěné nabídky zbylých dvou vyloučených 

společností byli také překvapivé. Jedna se totiž o společnosti, které přímo spolupracují 

s bankovním institutem u kterého společnost M&S Elektro, s. r. o. vede svůj 

podnikatelský účet, znají jejich dobrou platební morálku, a přesto přišli s tak 

nevýhodnými nabídkami.  

4.3 Vyřazení pořízení za hotové 

Nesmíme, opomenou pořízení majetku za hotové. Což by pro společnost znamenalo 

okamžitě v den pořízení zaplatit z vlastních prostředků celou pořizovací cenu 

automobilu. Tato možnost se jeví z několika hledisek jako nejvýhodnější způsob 

financování, ale jen v případě, že společnost takové finanční prostředky vlastní a 

nebude je postrádat při zajištění své běžné činnosti. U společnosti s dostatečným 

kapitálem by se jednalo o jednorázový výdaj, ze kterého by po dobu pěti let plynuly 

uznatelné náklady.  

Protože byly stanoveny podmínky, podle kterých je nutné posoudit výhodnost 

financování, musím vyhodnotit možnost pořízení za hotové jako nevyhovující variantu. 

Společnost není schopna splatit najednou 100% pořizovací ceny vozů a zároveň tato 

možnost nerespektuje přání společnosti, financovat nákup z cizího zdroje.   

4.4 Srovnání z hlediska uznatelných nákladů a splátek 

Po vyřazení nevyhovujících nabídek zbývá porovnat nabídky na financování leasingem 

i úvěrem od společnost Raiffeinsen – Leasing, s. r. o. Toto srovnání provedu z hlediska 

uznatelných nákladů u obou způsobů. Na následujícím grafu číslo 16 vidíme, že celkové 

náklady jsou přibližně ve stejné výši u všech variant leasingu i úvěru. Větší vypovídající 

hodnotu a váhu pro mé srovnání mají uznatelné náklady v prvním roce. Podnik si 

stanovil jedno ze svých podmínek vysoké uplatnitelné náklady v prvním roce, čehož je 

možno docílit při financování úvěrem. Při financování úvěrem jsou totiž součástí 



69 

 

uznatelných nákladů i odpisy, které podstatně zvyšují daňově uznatelné náklady 

v prvním roce. Abych efekt uznatelných nákladů v prvním roce ještě umocnila, je 

automobil odpisován zrychleným odpisem, který přenese do nákladu v prvním roce 

větší část pořizovací ceny automobilu, než by tomu bylo u rovnoměrného odpisování.  

 

Graf 16: Srovnání dle uznatelných nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tohoto hlediska můžeme stanovit možnost financování úvěrem výhodnější než 

financování leasingem. 

Jedna z posledních podmínek, kterou je třeba dodržet je maximální splátka 6000 Kč. 

Tato podmínka je dodržena u všech variant financování. Zde je dodrženo jednoduché 

pravidlo, že čím je splátka vyšší, tím je doba splácení úvěru kratší a zároveň je nižší 

celkový přeplatek za poskytnuté finanční služby. 

248212 250300 255808 
244515 249891 255519 

2
7

4
6

8
 

2
4

9
3

0
 

2
1

2
3

4
 

4
8

4
0

6
 

4
8

 4
6

0
 

4
8

5
2

0
 

0 Kč

25 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč

100 000 Kč

125 000 Kč

150 000 Kč

175 000 Kč

200 000 Kč

225 000 Kč

250 000 Kč

275 000 Kč

RL 54 RL 60 RL 72 URL 36 URL 48 URL 60

Srovnání dle uznatelných nákladů 

Uznatelné náklady celkem Uznatelné náklady v 1. roce



70 

 

 

Graf 17: Srovnání přeplatku a výše měsíčních splátek u nejvýhodnějších nabídek  

V grafu 17 vidíme že nejvyšší splátka a pro podnik zároveň únosná je u úvěru 

společnosti Raiffeisen – Leasing. s. r. o. na 36 měsíců. Tato varianta je zároveň 

příjemným kompromisem, mezi uznatelnými náklady v prvním roce, maximální výši 

měsíčních splátek a přijatelným přeplatkem za poskytnuté finanční služby (poskytnutí 

úvěru). Tato varianta je dle mého názoru nejvýhodnější a také ji navrhnu společnosti 

M&S Elektro Třinec, s. r. o. jako nejlepší možný způsob financování nového 

automobilu. 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem hledala nejvhodnější způsob financování nového 

automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec, s. r. o.  Porovnala jsem dva druhy 

cizího financování a to formou úvěru a finančního leasingu. Do porovnání jsem 

zahrnula také pořízení z vlastních zdrojů. Po oslovení čtyř nezávislých poskytovatelů 

finančních produktů jsem obdržela celkem devět návrhů financování leasingem a devět 

návrhu financování úvěrem. Tyto návrhy jsem srovnala a aplikovala zadané podmínky, 

které si určila společnost M&S Elektro Třinec, s. r. o.   

Prioritou společnosti bylo maximalizovat uznatelné náklady v prvním roce financování 

tak aby přeplatek za poskytnuté služby nebyl příliš vysoký. Po analýze všech nabídek 

leasingu a úvěru jsem došla k závěru, financování prostřednictvím úvěru na 36 měsíců 

od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. je nejvýhodnější variantou. Po provedení 

analýzy uznatelných nákladu jsem upřednostnila financování prostřednictvím úvěru, a 

to z důvodů, že uznatelné náklady v prvním roce jsou takřka dvojnásobné oproti 

financování leasingem. To je způsobeno tím, že u financování úvěrem přechází 

automobil okamžitě do majetku společnosti a ta má možnost automobil daňově 

odepisovat a tím zvýšit daňově uznatelné náklady. Pro určení konkrétní doby, na kterou 

bude úvěr uzavřen, jsem vybírala variantu s co nejnižším přeplatkem a zároveň se 

splněním finančních možností společnosti na výši měsíčních splátek. Díky spojení 

těchto parametrů jsem došla k ideální variantě financování úvěrem na dobu 36 měsíců.  

Návrh této varianty financování předložím společnosti se svým doporučením, aby mohli 

uskutečnit nákup nového automobilu, který potřebují pro svou podnikatelskou činnost.  

Toto téma mě zaujalo a chtěla bych dále pokračovat v rozšíření této práce se zahrnutím 

dalších možností, jak ovlivnit základ daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob.  
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RCI60  Leasing od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. na 60 měsíců 

RCI72  Leasing od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. na 72 měsíců 

RL54  Leasing od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. na 54 měsíců 

RL60  Leasing od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. na 60 měsíců 

RL72  Leasing od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. na 72 měsíců 

URCI48 Úvěr od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. na 48 měsíců 

URCI60 Úvěr od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. na 60 měsíců 

URCI72 Úvěr od společnosti RCI Financial Services, s. r. o. na 72 měsíců 

URL36 Úvěr od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. na 36 měsíců 

URL48 Úvěr od společnosti Raiffeisen – Leasing, s. r. o. na 48 měsíců 
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ZD  Základ daně 
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