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Anotace 

Tato bakalá�ská práce se zabývá analýzou možných zp�sob� po�ízení hmotného 

majetku podnikatelem. Práce je konkrétn� zam��ena na po�ízení automobilu s ohledem 

na ovlivn�ní da�ových povinností podnikatele. Práce obsahuje p�ehled jednotlivých 

variant �ešení, jež jsou porovnávána z hlediska optimalizace da�ové zát�že konkrétního 

podnikatele.  

Annotation 

This bachelor work deals with an analysis of the possible means of acquisition corporeal 

property for enterpriser. This work is concretely targeted on purchasing automobile in 

relation to affecting enterpriser’s tax duties. The work involves summary of individual 

alternates to its solutions, which are compared in term of optimization enterpriser’s tax 

charge.  
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1. ÚVOD 

Po�izování dlouhodobého majetku je pro mnohé fyzické i právnické osoby b�žná 

sou�ást podnikání. Málokdo si uv�domuje, že by volb� zp�sobu po�ízení majetku m�la 

být v�nována náležitá pozornost. Tento problém je totiž úzce spjat s velikostí da�ové 

zát�že. Volba nevhodného zp�sobu po�ízení majetku m�že mít neblahý vliv na 

stanovení da�ové povinnosti podnikatele.  

Každá fyzická i právnická osoba po�izující majetek, která je povinna podávat da�ové 

p�iznání podle zákona o daních z p�íjm�, by m�la zkoumat, jaký vliv má po�ízení 

majetku, jeho následné používání �i výdaje a náklady související s jeho provozem na 

stanovení výše jeho da�ové povinnosti. 

Ve své bakalá�ské práci se budu zabývat po�ízením hmotného majetku, konkrétn�

automobilu, pro fyzickou osobu podnikatele. Budu vycházet ze situace konkrétního 

podnikatele, jehož ekonomická �innost spo�ívá v poskytování software a poradenství 

v oblasti hardware a software. Zmín�ný podnikatel pot�ebuje ke své podnikatelské 

�innosti automobil, ovšem je si v�dom, že existuje �ada možností po�ízení automobilu. 

S ohledem na ovlivn�ní základu dan� z p�íjmu a dan� z p�idané hodnoty má zájem na 

volb� optimálního �ešení. 

Náplní mé bakalá�ské práce bude tedy stanovit vhodný zp�sob po�ízení hmotného 

majetku pro podnikatele. Po úvodním p�edstavení sou�asné situace podnikatele se budu 

zabývat teoretickými poznatky souvisejícími s touto problematikou. Poté provedu 

analýzu jednotlivých zp�sob� �ešení aplikovaných na možnosti konkrétního 

podnikatele. Na záv�r pomocí metody srovnávání porovnám jednotlivé návrhy �ešení a 

doporu�ím ten nejvýhodn�jší.  
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1.1. Definice cíl� práce 

Cílem této bakalá�ské práce je na základ� teoretických poznatk� vytvo�it srozumitelný 

p�ehled možných zp�sob� po�ízení hmotného majetku – automobilu pro podnikatele. 

Hlavním cílem práce je na základ� získaných poznatk� stanovit vhodný zp�sob po�ízení 

automobilu, který je pro danou fyzickou osobu nejvýhodn�jší z hlediska optimalizace 

jeho da�ových povinností a jeho finan�ních možností. Volba správného zp�sobu 

po�ízení automobilu by pro daného podnikatele m�la být p�ínosem v jeho podnikatelské 

�innosti.  
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2. SEZNÁMENÍ SE SOU�ASNOU SITUACÍ PODNIKATELE 

Podnikatel – fyzická osoba, jehož situací se budu ve své práci zabývat, podniká pod 

obchodním jménem Ing. Jaroslav Trulay. Místo jeho podnikání se nachází 

v 	elákovicích nedaleko Prahy. Pan Ing. Trulay uskute��uje ekonomickou �innost 

teprve krátkou dobu, jeho živnostenské oprávn�ní vstoupilo v platnost 1. �ervna 2008,  

a to na dobu neur�itou. 

Vzhledem k tomu, že pan Trulay podniká ne p�íliš dlouhou dobu, stále nezná výhody a 

nevýhody dostupných zp�sob� po�izování hmotného majetku. Navíc legislativa 	eské 

republiky se neustále m�ní, tudíž �lov�k, který se této problematice nev�nuje, se 

orientuje velice t�žko.  

V sou�asné dob� pan Trulay zvažuje nákup osobního automobilu pro jeho 

podnikatelskou �innost. Dosud totiž pro dojížd�ní za svými klienty využívá soukromé 

vozidlo, nebo dokonce hromadnou dopravu. Pan Trulay se ovšem nevyzná 

v problematice související s po�ízením majetku. Jeho požadavkem je takový zp�sob 

po�ízení automobilu, který bude pro jeho podnikání nejp�ínosn�jší a nejvýhodn�jší 

z hlediska jeho da�ové povinnosti. Na základ� tohoto problému m� požádal o 

vypracování pro n�ho vhodných variant, jejich analýzu a záv�re�né doporu�ení.  

Prozatím pan Trulay není plátce dan� z p�idané hodnoty. Nicmén� je ochoten zvážit 

možnosti po�ízení automobilu i z tohoto pohledu a p�ípadn� se stát plátcem dobrovoln�.  

2.1. P�edm�t podnikání 

Dle výpisu z živnostenského rejst�íku vedeného ú�adem p�íslušným dle §71 odst.2 

živnostenského zákona, v tomto p�ípad� Brandýs nad Labem, je: 

� p�edm�tem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

� oborem �innosti: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware 

a software. 
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2.2. Sou�asné zp�soby po�izování majetku 

Podnikatel ke své �innosti nepot�ebuje v zásad� žádný specifický majetek. Jeho �innost 

spo�ívá v poradenství a poskytování software a hardware, kde využívá zejména své 

znalosti. Výdaje související s provozem a za�ízením kancelá�e také nem�l, jelikož jako 

OSV	 pracuje z domu. Na za�átku svého podnikání si tedy nakoupil kancelá�ský 

nábytek na vybavení jeho domácí pracovny, který se skládá z t�chto v�cí: 

• Kancelá�ská židle ………………… 1 500 K�

• St�l ……………………………….. 5 000 K�

• Sk�í� ……………………………… 2 000 K�

Dále ke své �innosti pot�ebuje po�íta� a p�íslušenství: 

• Notebook …………………………. 13 000 K�

• Multifunk�ní za�ízení ……………..   4 000 K�

• Opera�ní systém …………………..   3 500 K�

• OpenOffice ………………………..  zdarma 

Všechno uvedené vybavení platil pan Trulay v hotovosti.  

2.3. SWOT analýza 

Silné stránky (Strengths)

� Používané moderní technologie. 

� Kvalitní a rychlý servis. 

� Dobré jméno u zákazník�. 

� Výhodné geografické umíst�ní.  

� Zkušenosti v oboru. 

� Perspektivní obor. 

Slabé stránky (Weaknesses)

� Nedostatek finan�ních prost�edk� na rozvoj firmy. 

� Nedostatek zam�stnanc�. 
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� Zanedbávání marketingu a propagace. 

� Neznámé jméno. 

P�íležitosti (Opportunities)

� Navázání nových obchodních kontakt�. 

� Možnost získat ur�ité výhody v��i konkurenci. 

� Neustálý rozvoj informa�ních a komunika�ních technologií. 

� P�iblížení se p�áním zákazník�. 

Hrozby (Threats)

� Velká konkurence v oboru. 

� Zm�ny spot�ebitelských preferencí. 

� Nep�íznivá legislativa a politická situace. 

� Ztráta dobrého jména mezi zákazníky. 

Tabulka 1: SWOT analýza 

INTERNÍ ANALÝZA SWOT 
analýza Silné stránky Slabé stránky 

P�íležitosti

S-O-Strategie: 
Využitím rozvoje IT se lze 

p�iblížit p�áním klient�, 
p�isp�t k dalšímu rozvoji 

vlastních zkušeností, 
zkvalitn�ní poskytovaných 
služeb a použití moderních 

technologií. 

W-O-Strategie: 
Zam��ením se na zlepšení 

marketingu a získávání 
finan�ních prost�edk� lze 

dosáhnout lepšího jména u 
klient� a navázání nových 
perspektivních obchodních 

kontakt�. 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
Í 

A 
N 
A 
L 
Ý 
Z 
A 

Hrozby 

S-T-Strategie: 
Využíváním nejmodern�jších 

technologií bojovat 
s konkurencí. Držet se kvality 

poskytovaných služeb, aby 
nedošlo k ned�v��e ze strany 

klient�.  

W-T-Strategie: 
Nezaostávat za konkurencí, 
aby nedocházelo ke ztrát�

klient� a s tím ke snižování 
výnos� a finan�ních 

prost�edk� pro rozvoj 
podnikání. 

Zdroj: vlastní tvorba 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato bakalá�ská práce pojednává o zp�sobech po�ízení majetku pro podnikatele - 

fyzickou osobu vzhledem k optimalizaci jeho da�ových povinností. Z tohoto d�vodu 

budou teoretická východiska práce zam��ena na fyzické osoby, o právnických osobách 

bude p�ípadn� pouze okrajová zmínka. Teoretické poznatky se zam��í na oblast 

ú�etnictví i daní související s tímto problémem. Zam��ím se zejména tyto oblasti: 

� majetek a jeho �len�ní, 

� ú�etní a da�ové odpisy, 

� možné zp�soby po�izování majetku, 

� finan�ní a operativní leasing, 

� úv�ry, 

� po�ízení majetku z hlediska DPH (po�ízení v 	R, EU). 

3.1. Dlouhodobý majetek z ú�etního a da	ového hlediska  

V�tšina podnikatel� využívá ke své podnikatelské �innosti dv� základní složky majetku 

(aktiv), a to [8]: 

� Krátkodobý majetek – jeho spot�eba probíhá jednorázov�. 

� Dlouhodobý majetek – spot�eba tohoto majetku je rozložena do více ú�etních a 

zda�ovacích období. 

Dle této základní charakteristiky jednotlivých složek aktiv je z�ejmé, že u dlouhodobého 

majetku není možné zahrnout celou po�izovací cenu do náklad� (ú�etních i da�ových) 

v jediném ú�etním a zda�ovacím období. Z toho vyplývá, že vstupní cena je do náklad�

(výdaj�) p�enášena postupn� ve více obdobích. Tato postupná spot�eba je prakticky 

realizována pomocí tzv. odpis� dlouhodobého majetku. Tyto odpisy lze rozd�lit do 

dvou skupin [8]: 

� Odpisy ú�etní. 

� Odpisy da�ové. 
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Problematika ú�etních i da�ových odpis� bude podrobn�ji rozebrána dále. Vzhledem 

k následujícímu textu považuji za d�ležité v souvislosti s odpisy zmínit, že ú�etní i 

da�ové odpisy se týkají pouze nehmotného a hmotného majetku, nikoliv finan�ního. 

3.1.1. Dlouhodobý majetek z ú�etního hlediska  

Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví1 rozd�luje majetek v §19 odst. 7 na dv� hlavní 

skupiny: 

� Dlouhodobý majetek – doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

� Krátkodobý majetek – doba použitelnosti je kratší než 1 rok.  

Podrobn�jší �len�ní dlouhodobého majetku najdeme dále ve vyhlášce �. 500/2002 Sb. 

§6-8, v platném zn�ní, kterou vydává Ministerstvo financí 	R. Zde nalezneme toto 

�len�ní: 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek. 

2. Dlouhodobý hmotný majetek. 

3. Dlouhodobý finan�ní majetek. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen v §6 vyhlášky �. 500/2002 Sb. jako majetek 

s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocen�ní ur�ené ú�etní jednotkou (krom�

goodwillu) a p�i spln�ní podmínek a povinností stanovených zákonem, zejména 

respektováním principu významnosti a v�rného a poctivého zobrazení majetku. [4] 

Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména [7]: 

� Z�izovací výdaje – jedná se o souhrn výdaj�, které jsou vynaloženy na založení 

ú�etní jednotky až do jejího vzniku. Pat�í sem nap�íklad soudní a správní poplatky, 

odm�ny za zprost�edkování a poradenské služby a další výdaje spojené se zahájením 

podnikání. Za z�izovací výdaje nelze považovat výdaje na po�ízení dlouhodobého 

majetku, zásob �i výdaje na reprezentaci. 

                                                
1 Dále bude používána zkratka ZoÚ = zákon o ú�etnictví. 
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� Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software – výsledky a software, které nejsou 

p�edm�tem pr�myslových a jiných ocenitelných práv, a to v p�ípad�, že jsou 

vytvo�eny vlastní �inností k obchodování s nimi �i samostatn� nabyty od jiných 

osob. 

� Ocenitelná práva - p�edm�ty pr�myslového a obdobného vlastnictví, výsledky 

duševní tv�r�í �innosti a práva podle zvláštních právních p�edpis�2 (know – how, 

licence), a to v p�ípad�, že jsou vytvo�eny vlastní �inností k obchodování �i nabyty 

od jiných osob. 

� Goodwill – jedná se o kladný nebo záporný rozdíl mezi ocen�ním podniku (nebo 

jeho �ásti ve smyslu obchodního zákoníku) nabytého koupí, vkladem �i ocen�ním 

majetku a závazk� v rámci p�em�n spole�nosti (mimo zm�ny právní formy) a 

souhrnem jeho individuáln� p�ecen�ných složek majetku sníženým o p�evzaté 

závazky. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen v §7 vyhlášky �. 500/2002 Sb. Mezi 

dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nesledujeme výši ocen�ní pat�í nap�.: 

� pozemky, pokud nejsou zbožím, 

� p�edm�ty z drahých kov�, 

� plemenná zví�ata, 

� jiný DHM - ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich �ásti p�i spln�ní podmínek 

uvedených v této vyhlášce; um�lecká díla, která nejsou sou�ástí stavby, sbírky, 

movité kulturní památky, p�edm�ty kulturní hodnoty atd. 

Dále do dlouhodobého hmotného majetku �adíme ten, u kterého nesledujeme výši 

ocen�ní ani dobu použitelnosti. Mezi takový majetek �adíme: 

� stavby, otvírky nových lom�, pískoven a hliniš�; technické rekultivace; byty a 

nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního p�edpisu3. 

                                                
2 Nap�íklad zákon �. 207/2000 Sb., o ochran� pr�myslových vzor� a o zm�n� zákona �. 527/1990 Sb., o 
vynálezech, pr�myslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákon �. 
137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
3 Zákon �. 72/1994 Sb., kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a n�které 
vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví byt�), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Mezi dlouhodobý hmotný majetek pat�í dále: 

� samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí se samostatným technicko-

ekonomickým ur�ením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocen�ní 

ur�ené ú�etní jednotkou, a to p�i respektování principu významnosti a v�rného a 

poctivého zobrazení majetku, 

� p�stitelské celky trvalých porost�, které obsahují: 

• ovocné stromy nebo ovocné ke�e vysázené na souvislém pozemku o vým��e nad 

0,25 hektaru v hustot� nejmén� 90 strom� nebo 1000 ke�� na 1 hektar, 

• trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. [4,7] 

Dlouhodobý finan�ní majetek

Dlouhodobý finan�ní majetek je vymezen v §8 vyhlášky �. 500/2002 Sb. Tento majetek 

obsahuje zejména cenné papíry a podíly, poskytnuté dlouhodobé p�j�ky a úv�ry �i 

poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek. Jak jsem již zmi�ovala, dlouhodobý 

finan�ní majetek nelze odepisovat. Ú�etní odpisování je zakázáno v §56 odst. 9 

vyhlášky �. 500/2002Sb.  Z hlediska da�ového nejsou odpisy možné, nebo� ZDP pojem 

odpisy finan�ního majetku nezná. [4] 

3.1.2. Dlouhodobý majetek z da	ového hlediska 

Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�4 pojem dlouhodobý majetek nedefinuje. 

Tento zákon rozlišuje pouze pojmy hmotný a nehmotný majetek.  

Hmotný majetek [8] 

Pojem hmotný majetek je definován v §26 odst. 2 ZDP. Dle tohoto ustanovení sem 

�adíme zejména: 

� samostatné movité v�ci, pop�ípad� soubory movitých v�cí se samostatným 

technicko-ekonomickým ur�ením, jejichž vstupní cena (dle § 29 ZDP) je vyšší než 

40 000 K� a mají provozn�-technické funkce delší než jeden rok, 

� budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním 

p�edpisem5, 

                                                
4 Dále bude používána zkratka ZDP = zákon o daních z p�íjm�. 



18

� stavby (s výjimkami stanovenými tímto zákonem), 

� p�stitelské celky trvalých porost� s dobou plodnosti delší než t�i roky vymezené  

v § 26 odst. 9 ZDP, 

� základní stádo a tažná zví�ata, 

� jiný majetek, který je blíže definován v § 26 odst. 3. 

Dále zde nalezneme ustanovení, že pro ú�ely tohoto zákona nejsou hmotným majetkem 

zásoby. Majetek vylou�ený z odpisování je vymezen v §27 ZDP.  

Nehmotný majetek [8]

Nehmotným majetkem se zabývá ZDP v §32a odst. 1. Za nehmotný majetek se dle 

tohoto ustanovení považují z�izovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a jiný majetek vymezený zvláštním právním p�edpisem6, 

pokud spl�uje tyto podmínky: 

� byl nabyt úplatn�, vkladem spole�níka nebo tichého spole�níka nebo �lena družstva, 

p�em�nou, darováním �i zd�d�ním nebo byl vytvo�en vlastní �inností za ú�elem 

obchodování s ním nebo k jeho opakovanému používání, 

� vstupní cena je vyšší než 60 000 K�, 

� doba použitelnosti7 je delší než jeden rok. 

V §32a odst. 2 je uveden majetek, který se pro ú�ely tohoto zákona za nehmotný 

majetek nepovažuje (nap�. goodwill). 

                                                                                                                                              
5 §2 písm. f) zákona �. 72/1994 Sb., kterým se upravují n�které spoluvlastnické vztahy k budovám a 
n�které vlastnické vztahy k byt�m a nebytovým prostor�m a dopl�ují n�které zákony (zákon o vlastnictví 
byt�) 
6 Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
7 Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro sou�asnou �innost nebo 
uchovatelný pro další �innost nebo m�že sloužit jako podklad nebo sou�ást zdokonalovaných nebo jiných 
postup� a �ešení v�etn� doby ov��ování nehmotných výsledk�. 
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3.2. Ú�etní odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Ú�etní jednotky mají povinnost odpisovat dlouhodobý hmotný majetek. Tato povinnost 

vyplývá ze ZoÚ. Konkrétn� v §25 odst. 2 ZoÚ je stanoveno, že ú�etní jednotka ke konci 

rozvahového dne musí brát v úvahu mj. všechna snížení hodnoty majetku bez ohledu na 

to, zda je výsledkem hospoda�ení ú�etního období zisk nebo ztráta. §26 odst. 3 ZoÚ 

dále definuje odpisy jako vyjád�ení trvalého snížení hodnoty majetku. Odpisy p�itom 

musí odpovídat skute�né mí�e opot�ebení majetku.  

Ú�etní jednotky, které mají povinnost majetek odpisovat jsou uvedeny v §28 ZoÚ. Toto 

ustanovení �íká, že majetek odpisuje p�edevším ú�etní jednotka, která je vlastníkem 

daného majetku. Ovšem v jistých p�ípadech8 mohou o majetku ú�tovat a odpisovat jej 

ú�etní jednotky, které majetek používají. 

Dále v tomto paragrafu najdeme, že „majetek odepisuje také ú�etní jednotka, která jej 

úplatn� nebo bezúplatn� poskytuje jiné osob� k užívání zejména na základ� smlouvy o 

nájmu nebo smlouvy o výp�j�ce a dále ú�etní jednotka, která jej poskytuje jiné osob�

k užívání na základ� smlouvy o finan�ním leasingu“ [8, s. 36] 

Nájemce m�že majetek odepisovat pouze pokud je k tomu oprávn�n na základ�

smlouvy o nájmu. Pokud ú�etní jednotka majetek využívá úplatn� �i bezúplatn� a 

provede na n�m na sv�j ú�et technické zhodnocení, ú�tuje a odpisuje toto technické 

zhodnocení v souladu s ú�etními metodami. 

V §28 odst. 6 je dále zd�razn�no, že ú�etní jednotky mají povinnost sestavovat 

odpisový plán, na jehož podklad� provád�jí odpisování majetku v pr�b�hu jeho 

používání. Odpisový plán je ú�etní jednotka povinna dle §31 odst. 2 uschovat po dobu 5 

let po�ínajících koncem ú�etního období, kterého se týkají. „Dlouhodobý majetek lze 

odpisovat jen do výše jeho ocen�ní v ú�etnictví.“9

                                                
8 Nap�. smlouva o výp�j�ce dle zákona �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku po dobu zajišt�ní závazk�
p�evodem práva. 
9 Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, §28 odst. 6. 
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Z hlediska ú�etních odpis� je nutné ur�it, který dlouhodobý majetek odpisovat lze a 

který nikoliv. Tímto se zabývá §56 vyhlášky �. 500/2002Sb. Již z §28 ZoÚ ovšem 

vyplývá, že ú�etn� nelze odepisovat pozemky. V zásad� platí, že dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek, který není z odpisování vylou�en, je majetkem odpisovatelným. [8] 

3.2.1. Metody ú�etního odpisování 

Základem ú�etního odpisování by m�lo být vytvo�ení odpisového plánu dle §28 odst. 6 

ZoÚ. Odpisový plán by m�l uvád�t p�edevším metodu odpisování, tzn. postup, jakým 

bude ú�etní jednotka daný majetek odpisovat. Dále m�že uvád�t dobu odpisování podle 

zvolené metody. U v�tšiny dlouhodobého majetku není zákonem stanovená doba 

odpisování (výjimkou jsou z�izovací výdaje, goodwill a oce�ovací rozdíl k nabytému 

majetku). Ú�etní jednotka si ji ur�í sama vzhledem k dodržení principu v�rného 

zobrazení skute�nosti. To znamená, že zvolená doba odpisování by m�la odpovídat 

reálné dob� použití a postupného opot�ebení majetku.  

Metody ú�etního odpisování lze v zásad� rozd�lit do dvou skupin [8]: 

1. metoda �asová – ú�etní odpisy se odvíjejí od délky použití majetku, 

2. metoda výkonová – ú�etní odpisy se odvíjejí od výkon�, kterých bylo dosaženo. 

Metoda �asová [8, s. 43 – 48] 

Z hlediska �asové metody existují t�i základní možnosti odpisování, a to: 

a) rovnom�rné ú�etní odpisování, 

b) zrychlené ú�etní odpisování, 

c) zpomalené ú�etní odpisování. 

ad a) rovnom�rné ú�etní odpisování 

Tato varianta odpisování je vhodná u majetku, k jehož opot�ebovávání dochází 

rovnom�rn� po celou dobu používání. V každém roce je odepsána a p�enesena do 

náklad� stejná pom�rná �ást vstupní ceny.  
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Ro�ní odpis lze vypo�ítat takto: 

t

VC
O =

kde: VC = vstupní cena majetku, 

            t = doba odpisování.  

ad b) zrychlené ú�etní odpisování 

Tato varianta je vhodná u majetku, který v prvních letech ztrácí více svou hodnotu než 

v letech následujících. V každém roce je tedy odepsána nižší �ást vstupní ceny majetku, 

než v roce p�edchozím. Je tedy z�ejmé, že nejv�tší ro�ní odpis je v prvním roce, naopak 

nejmenší v posledním roce odpisování.  

Ro�ní odpis lze vypo�ítat takto: 

( )
( )1

12

+×

−+××
=

tt

itVC
O

kde: VC = vstupní cena majetku, 

            t = doba odpisování, 

            i = rok odpisování. 

ad c) zpomalené ú�etní odpisování 

Tato varianta je vhodná u majetku, u kterého lze p�edpokládat, že bude nejvíce ztrácet 

na své hodnot� na konci své životnosti, naopak v prvních letech bude opot�ebení 

minimální. V každém roce je tedy odepsána �ástka vyšší, než v roce p�edchozím. Tato 

varianta není v praxi p�íliš rozší�ená.  

Ro�ní odpis lze vypo�ítat takto: 

( )1

2

+×

××
=

tt

iVC
O

kde: VC = vstupní cena majetku, 

            t = doba odpisování, 

            i = rok odpisování. 
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Metoda výkonová [8, s. 48]

Tato metoda se využívá u majetku, jehož opot�ebení nezávisí na faktoru �asu, nýbrž na 

skute�ném využití majetku. V tomto p�ípad� se po�ítá odpisový koeficient (nap�. 

s využitím po�tu hodin, množství produkce aj.). Pomocí tohoto koeficientu a 

v závislosti na mí�e použití majetku jsou pak ur�ovány odpisy. Tento zp�sob odpis�

není tak b�žný jako odpisy �asové, proto se jimi nebudu dále zabývat. 

3.3. Da	ové odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Da�ovými odpisy se zabývá § 26 – 33 ZDP. V §26 najdeme zásadní rozdíl mezi 

ú�etními a da�ovými odpisy, a to, že ú�etní jednotka nemá povinnost uplat�ovat da�ové 

odpisy. V tomto paragrafu dále najdeme ustanovení, podle kterého lze da�ové odpisy 

p�erušit, p�i�emž p�i dalším odpisování je nutné postupovat zp�sobem, jaký byl zapo�at, 

tzn. jakoby k p�erušení odpisování nedošlo. Fyzické osoby, které mají p�íjmy 

z podnikání (dle §7 ZDP) �i p�íjmy z pronájmu (dle §9 ZDP) nesmí da�ové odpisy 

uplatnit v p�ípad�, že v daném zda�ovacím období uplat�ují výdaje paušální �ástkou. 

V tomto p�ípad� vedou da�ové odpisy pouze eviden�n�. [8] 

Definici pojmu da�ové odpisy najdeme v §26 odst. 5 ZDP. „Odpisováním se pro ú�ely 

tohoto zákona rozumí zahrnování odpis� z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, 

který se vztahuje k zajišt�ní zdanitelného p�íjmu, do výdaj� (náklad�) k zajišt�ní tohoto 

p�íjmu. Odpisování lze zahájit po uvedení po�izované v�ci do stavu zp�sobilého 

obvyklému užívání, kterým se rozumí dokon�ení v�ci a spln�ní technických funkcí a 

povinností stanovených zvláštními právními p�edpisy pro užívání.“ 

Stejn� jako u ú�etních odpis�, je i u da�ových odpis� nutné ur�it, jaký majetek lze 

odpisovat. V podstat� se dá �íci, že hmotný i nehmotný majetek, který není podle ZDP 

z da�ového odpisování vylou�en, lze da�ov� odpisovat. Majetek, který je z odpisování 

vylou�en je uveden v §27 ZDP. 
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3.3.1. Metody da	ového odpisování 

P�i da�ovém odpisování hmotného majetku se postupuje dle § 30 – 32 ZDP. V prvním 

roce odpisování zat�ídí poplatník hmotný majetek do p�íslušné odpisové skupiny podle 

p�ílohy �. 1 ZDP. Pro rok 2008 vymezuje §30 odst. 1 ZDP tyto odpisové skupiny a doby 

odpisování: 

Tabulka 2: Odpisové skupiny a doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

                                                                                   Zdroj: ZDP §30 

Metody da�ového odpisování lze rozd�lit do dvou základních skupin: 

1. rovnom�rné da�ové odpisy (dle §31 ZDP), 

2. zrychlené da�ové odpisy (dle §32 ZDP). 

Metoda odpisování se zvolí na za�átku odpisování a nelze ji již m�nit. Stejn� jako u 

ú�etních odpis� platí, že majetek lze odepsat nejvýše do jeho vstupní ceny. 

Rovnom�rné da�ové odpisy [8, s. 62 – 67]  

P�i stanovení rovnom�rných da�ových odpis� se postupuje dle §31 ZDP. Odpis se 

po�ítá ze vstupní ceny majetku pomocí maximálních ro�ních sazeb stanovených 

v daném paragrafu. Po�ínaje rokem 2005 najdeme v §31 ZDP celkem 4 tabulky, u 

kterých se liší odpisové sazby u skupin 1, 2 a 3. Poslední t�i tabulky souvisí se 

zvýšeným odpisem v prvním roce (o 20%, 15% a 10%). 

Rovnom�rné da�ové odpisy lze vypo�ítat takto: 

Rovnom�rné odpisy = 
100

ROSVC ×

kde:   VC = vstupní cena, 

        ROS = ro�ní odpisová sazba v p�íslušném roce. 
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Zrychlené da�ové odpisy [8, s. 80 – 82]  

P�i stanovení zrychlených da�ových odpis� se postupuje podle §32 ZDP. P�i 

zrychleném odpisování je v prvních letech odepsána vyšší �ást než u odpis�

rovnom�rných. Odpis se po�ítá ze vstupní ceny majetku a koeficient� stanovených 

v daném paragrafu.  

Zrychlený da�ový odpis se vypo�ítá rozdíln� v prvním roce odpisování a v dalších 

letech odpisování, a to takto: 

Zrychlený da�ový odpis v prvním roce odpisování = 
1K

VC

kde: VC = vstupní cena, 

         K1 = koeficient pro zrychlené odpisování pro první rok odpisování. 

Zrychlený da�ový odpis v následujících letech odpisování = 
nK

ZC

−

×

2

2

kde: VC = vstupní cena, 

         K2 = koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování, 

           n  = po�et let, po které již byl majetek odpisován. 

3.4. Zp�soby po�izování dlouhodobého majetku 

Nyní bych uvedla nej�ast�jší zp�soby po�ízení hmotného majetku pro podnikání. 

Zp�sob jeho po�ízení má vliv na správný zp�sob a výši ocen�ní v ú�etnictví, a také je 

významný z hlediska da�ového (da�ové odpisy �i uplatn�ní dalších výdaj� z hlediska 

daní z p�íjm� atd.). Majetek lze po�ídit zejména t�mito zp�soby: 

• koupí, 

• darem, 

• zd�d�ním, 

• vkladem do majetku, 

• p�evodem z osobního majetku do majetku obchodního, 

• vlastní výrobou. 
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Jinými možnostmi po�ízení majetku (konkrétn� vozidla) pro podnikání mohou být: 

• finan�ní leasing, 

• operativní pronájem, 

• úv�r. 

Jak již bylo �e�eno, zp�sob po�ízení majetku má vliv na správnou výši jeho ocen�ní. 

Dle §25 odst. 4 ZoÚ rozlišujeme následující zp�soby ocen�ní majetku: 

a) po�izovací cena – cena, za kterou byl majetek po�ízen v�etn� náklad�

spojených s jeho po�ízením, 

b) reproduk�ní po�izovací cena – cena, za kterou by byl majetek po�ízen 

v dob�, kdy se o n�m ú�tuje,  

c) vlastní náklady – náklady na po�ízení majetku vlastní �inností. [5] 

3.5. Koup� za hotové 

Koup� za hotové se m�že zdát jako nejvýhodn�jší varianta po�ízení majetku, ovšem ne 

vždy tomu tak skute�n� je. Tento zp�sob p�edpokládá vložení volných pen�žních 

prost�edk� do jednorázové investice. Ovšem tomuto rozhodnutí by m�lo p�edcházet 

nejen zvážení alternativních možností po�ízení, ale zejména náklad� ob�tovaných 

p�íležitosti10. Výhody a nevýhody koup� majetku za hotové lze shrnout takto [9]: 

Tabulka 3: Výhody a nevýhody koup� za hotové 

VÝHODY NEVÝHODY 

subjekt se nezadlužuje vysoký jednorázový výdaj 

subjekt se stává okamžit� vlastníkem majetku výdaj na po�ízení není da�ov� uznatelný dle ZDP 

subjekt není zatížen splátkami 

subjekt se vyhne dalším poplatk�m 

da�ov� uznatelné z hlediska ZDP jsou pouze 

odpisy 

(jednorázový výdaj nutné rozložit do více období) 

Zdroj: vlastní tvorba 

                                                
10 Náklady ob�tované p�íležitosti lze definovat jako ušlý prosp�ch zp�sobený tím, že se doty�ný rozhodne 
pro jinou alternativu.  
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3.6. Koup� na úv�r 

Oproti koupi za hotové nemusí subjekt p�i po�ízení majetku touto formou disponovat 

v�tším množstvím finan�ních prost�edk� v okamžiku po�ízení automobilu. Peníze na 

po�ízení získá prost�ednictvím p�j�ky od banky �i jiné úv�rové instituce. Po�izovatel se 

také okamžikem po�ízení stává vlastníkem majetku, i p�esto, že je po�ízen z p�j�ených 

prost�edk� a m�že jej tedy za�ít také da�ov� odepisovat. Subjekt je sice v dalších 

obdobích vázán povinností platit úroky z úv�ru, ovšem za podmínek uvedených v §24 

odst. 2 písm. zi) ZDP, jsou tyto úroky da�ov� uznatelné. Nicmén� existuje zde dále 

povinnost platit poplatky za vedení úv�rového ú�tu, poplatky za vy�ízení úv�ru apod. 

Z hlediska ú�etnictví se úv�r projeví v rozvaze jako cizí zdroj, což obecn� vede ke 

zvyšování ú�etní zadluženosti. [9, 11] 

3.6.1. Spot�ebitelské úv�ry 

Velkou oblibu si v 	R získaly spot�ebitelské úv�ry, které stále ve v�tší mí�e nabízejí 

leasingové spole�nosti. Nicmén� spot�ebitelské úv�ry mohou poskytovat banky, 

nebankovní instituce, ale i podnikatelé, kte�í nabízejí splátkový prodej svého zboží.  

Spot�ebitelský úv�r m�že být ú�elový a neú�elový. Jedná se o poskytnutí finan�ních 

prost�edk� fyzické osob�, která jimi financuje nákup spot�ebních p�edm�t�. Za 

poskytnutí spot�ebitelského úv�ru náleží poskytovateli odm�na ve form� úroku. 

Z údaj� 	LFA11 vyplývá, že v roce 2008 došlo k nár�stu zájmu o spot�ebitelské úv�ry. 

Celkem 25 �lenských spole�ností 	LFA uzav�elo v roce 2008 spot�ebitelské úv�ry 

v celkové výši 54,35 mld. K�. Z následujícího grafu vidíme, že se jedná o nár�st oproti 

roku 2007 o 13,4%.  

                                                
11
	LFA = 	eská leasingová a finan�ní asociace. 
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Graf 1: Vývoj nebankovních spot�ebitelských úv�r� (v mld. K�) 

zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=64 

V posledních letech se o spot�ebitelské úv�ry za�aly více zajímat ob�ané, kte�í tak 

financují své pot�eby. Podnikatelé a firmy se oproti tomu více zam��ují na leasingy. 

Následující graf ukazuje, o jaké formy spot�ebitelských úv�r� byl v roce 2008 nejv�tší 

zájem. [14] 

Graf 2: Spot�ebitelské úv�ry �len� �LFA v r. 2008 

31,90%

34,50%

33,60%

osobní p�j�ky revolvingové úv�ry financování v míst� prodeje

zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=64 
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3.7. Koup� formou leasingu 

Po�ízení majetku formou leasingu se v naší zemi stalo velice populární. Obecn� se dá 

leasing definovat jako „pronájem hmotných �i nehmotných v�cí a práv, kdy 

pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepen�žní pln�ní nájemci právo danou v�c 

v pr�b�hu doby pronájmu používat“ [9, s. 9]. Pronajímatel z�stává po celou dobu 

pronájmu vlastníkem p�edm�tu leasingu.  

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu [9]: 

a) finan�ní leasing – po skon�ení pronájmu p�echází vlastnické právo k v�ci na 

nájemce, 

b) operativní leasing – po skon�ení pronájmu je v�c vrácena pronajímateli. 

V 	eské republice se za�aly leasingové spole�nosti objevovat v letech 1992 – 1995. 

V sou�asné dob� je na �eském trhu mnoho takových spole�ností, jejichž vzájemné 

soupe�ení a konkurence zp�sobují pokles výše splátek, možnost akontace �i nár�st doby 

splácení. Tyto faktory mají za následek zvýšený zájem zákazník� o leasingové 

produkty. Mnoho leasingových spole�ností se poslední dobou zam��uje i na 

poskytování spot�ebitelských úv�r�. [19] 

Co se tý�e leasingu movitých v�cí, p�evažuje v 	eské republice stále leasing silni�ních 

vozidel. Oproti roku 2007 sice klesl podíl leasingu osobních automobil� (o 1,5%) a 

leasingu lehkých užitkových automobil� (o 2,9%), ale nepatrn� se zvýšil podíl leasingu 

nákladních automobil� (o 0,2%). Z následujícího grafu je patrné, že krom� silni�ních 

vozidel má také vysoký podíl na celkovém leasingu movitých v�cí leasing stroj� a 

za�ízení (oproti roku 2007 nár�st o 2,3%). [14] 
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Graf 3: Zam��ení leasingu movitých p�edm�t� v �R v r. 2008 

23%

23,50%

0,10%17%

2,10%
2,10%

2,70%
1,40%

26,30%

1,80%

1. osobní automobily - 23% 2. nákladní automobily - 23,5%

3. motocykly - 0,1% 4. užitkové automobily - 17%

5. autobusy, trolejbusy - 2,1% 6. ostatní težší silni�ní vozidla - 2,1%

7. lod�, letadla, vagony, lokomotivy - 2,7,% 8. IT, kancelá�ská a komunika�ní technika - 1,4%

9. stroje a za�ízení - 26,3% 10. ostatní komodity - 1,8%

zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=64 

3.7.1. Finan�ní leasing 

Finan�ní leasing lze definovat jako dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté v�ci. 

Po dobu pronájmu z�stává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Po zaplacení všech 

nájemních splátek dochází k odkoupení v�ci nájemcem za kupní cenu.   

Dokument, na základ� kterého se uzavírá tento vztah, se nazývá leasingová smlouva 

uzav�ená mezi pronajímatelem a nájemcem. Ovšem tento pojem nikde v �eském 

právním �ádu nenajdeme. P�i sepsání leasingové smlouvy se použijí ustanovení 

všeobecných podmínek podle ob�anského a obchodního zákoníku. V praxi je velice 

d�ležité, jak je leasingová smlouva sepsána, aby se p�edešlo následným nesrovnalostem. 

[9] 

Nájemce si m�že u finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté v�ci nájemné 

zahrnout do náklad� (výdaj�) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�. Pro uplatn�ní 

nájemného do da�ových náklad� (výdaj�) musí ovšem nájemce spl�ovat podmínky 

uvedené v §24 odst. 4 ZDP.  
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Zn�ní zákona je následující: 

„(4) Nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, 

který lze podle tohoto zákona odpisovat, snížené o �ástku uvedenou v § 25 odst. 1 písm. 

zm), se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že

a) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejmén� minimální dobu odpisování

uvedenou v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejmén� 30 let. Doba 

nájmu se po�ítá ode dne, kdy byla v�c nájemci p�enechána ve stavu zp�sobilém 

obvyklému užívání, a 

b) po ukon�ení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprost�edn� p�evod

vlastnických práv k p�edm�tu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; 

p�itom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než z�statková cena vypo�tená 

ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by p�edm�t nájmu m�l p�i rovnom�rném 

odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a 

c) po ukon�ení finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 

Pokud by ke dni koup� najatá v�c byla p�i rovnom�rném odpisování (§ 31) již odepsána 

ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). P�i zm�n� doby 

odpisování (§ 30) se pro ú�ely stanovení minimální doby trvání finan�ního pronájmu s 

následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní ceny podle 

písmene b) použije doba odpisování platná v dob� uzav�ení smlouvy.“ 

Dále v §24 odst. 2 písm. h) nalezneme, že poplatníci vedoucí da�ovou evidenci mohou 

uplatnit nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

v pom�rné výši z celkové �ástky na dané zda�ovací období. U poplatník� vedoucích 

ú�etnictví se postupuje obdobn�, ovšem jedná o �asové rozlišení nájemného, které není 

upraveno da�ovým zákonem, ale ZoÚ a souvisejícími p�edpisy. [10] 

Pro správné uplatn�ní nájemného do da�ových náklad� (výdaj�) je nezbytné a 

rozhodující ur�it správn� �ástku, která je pak vždy v pom�rné výši postupn�

uplat�ována. Pro stanovení da�ov� uznatelných náklad� (výdaj�) je nutné zjistit 

zejména [7, s. 159 - 160]: 
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a) Celkovou hodnotu leasingové smlouvy – je dána sou�tem všech plateb v�etn�

p�ípadné kupní ceny, marží, pojišt�ní, jednotlivých splátek a záloh na budoucí 

koupi �i akontaci. V pr�b�hu trvání leasingu lze do náklad� zahrnout veškeré 

splátky, ale nelze do nich zahrnout uhrazenou akontaci nebo zálohu na budoucí 

koupi.  

b) Kupní cenu – cena, za kterou bude p�edm�t nájmu po jeho skon�ení p�enechán 

nájemci. 

c) DPH – které lze uplatnit jako odpo�et. 

d) Hodnotu neda�ových záloh – záloha na budoucí koupi nebo akontace, jež nelze 

zahrnout do náklad� v pr�b�hu trvání leasingu.  

Celkovou výši da�ov� uznatelných náklad� lze pak zjistit tímto výpo�tem: 

N = HLS – DPH – KC (- NZ) 

kde:             N  = náklady, které je možno da�ov� promítnout  v dob� trvání smlouvy o   

  finan�ním  pronájmu, 

               HLS  =  celková hodnota leasingové smlouvy, 

               DPH = výše DPH, která se uplatní jako odpo�et, pokud to lze, 

                  KC =  kupní cena, 

             (- NZ) =  hodnota zbývající zálohy na budoucí koupi, je-li ve smlouv� kupní  

                           cena nižší než zaplacená záloha. 

Z vypo�tené celkové �ástky da�ov� uznatelných náklad� lze pak snadno stanovit 

pom�rnou �ást, která se postupn� uplatní.  

3.7.1.1. Co p�inesla novela ZDP platná k 1.1.2008 ve finan�ním leasingu? 

Novela zákona a daních z p�íjm�, která vešla v platnost 1.1.2008 p�inesla �adu zm�n i 

v problematice finan�ního leasingu. Zm�ny se dotkly zejména da�ové uznatelnosti 

leasingových splátek placených nájemcem.  

Nyní se podíváme, jaké zm�ny p�inesla novela ZDP platná od 1.1.2008 ve finan�ním 

pronájmu osobních automobil� [12]: 
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1) Za�azení osobních automobil� do odpisové skupiny. 

Osobní automobily byly do 31.12.2007 za�azeny v odpisové skupin� 1a. Doba 

odpisování byla v tomto p�ípad� 4 roky. Ovšem novela ZDP úpln� zrušila odpisovou 

skupinu 1a, tudíž osobní automobily jsou nov� za�azeny do odpisové skupiny 2, kde se 

da�ov� odepisují 5 let.  

  

2) Prodloužení leasingové smlouvy. 

Do konce roku 2007 byla jednou z podmínek da�ové uznatelnosti nájemného jako 

da�ového nákladu minimální doba nájmu, která byla stanovena v §24 odst. 4 písm. a) 

ZDP. Dle tohoto ustanovení musela být minimální doba nájmu delší než 20% stanovené 

doby odpisování dle §30 ZDP, ovšem nejmén� 3 roky (u nemovitostí nejmén� 8 let). Od 

1.1.2008 se ustanovení §24 odst. 4 písm. a) ZDP zm�nilo takto: „doba nájmu hmotného 

movitého majetku trvá nejmén� minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1. U 

nemovitostí musí doba nájmu trvat nejmén� 30 let.“  

3) Limit vstupní ceny vozidla. [9]

Do konce roku 2007 obsahoval §24 odst. 4 ZDP ustanovení o limitu p�i finan�ním 

pronájmu osobních automobil� kategorie M1. Pokud u finan�ního pronájmu osobního 

automobilu uzav�eného mezi 18.12 2003 a 31.12.2004 p�esáhlo celkové nájemné podle 

smlouvy �ástku 900 000 K�, bylo da�ov� uznatelným nákladem pouze nájemné ve výši 

900 000 K�, a to vždy v pom�rné výši. Po�ínaje rokem 2005 se tento limit zvýšil na 

1 500 000 K�. Je tedy z�ejmé, že z hlediska nájemce bylo do konce roku 2007 

výhodn�jší pronajmout si osobní automobil formou operativního pronájmu, kde nebylo 

žádné omezení da�ové uznatelnosti nájemného. Ovšem po�ínaje 1.1.2008 se tato situace 

zásadn� m�ní, jelikož limit je z §24 zcela vypušt�n. Jako da�ov� uznatelné nájemné u 

finan�ního pronájmu automobilu kategorie M1 lze nyní uplatnit nájemné v plné výši.  

4) P�echodná ustanovení. 

V p�echodných ustanoveních novely ZDP je stanoveno, že smlouvy uzav�ené do 

31.12.2007 se až do konce své platnosti �ídí legislativou platnou do konce roku 2007. 

Tudíž zm�ny, které novela zákona p�inesla, se týkají pouze smluv uzav�ených po 

1.1.2008. 
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Jak tedy novela ZDP ovlivnila finan�ní leasing osobního automobilu shrnuje následující 

tabulka: 

Tabulka 4: Novela ZDP platná k 1.1.2008 

Fin. leasing os. automobilu M1 2007 2008 

Odpisová skupina 1a 2 

Doba odpisování 4 roky 5 let 

Minimální doba nájmu 3 roky 5 let 

Limit vstupní ceny 1 500 000 K� neomezeno 

Zdroj: vlastní tvorba 

3.7.1.2. Finan�ní leasing a novela ZDPH platná k 1.1.2009 

Od 1.1.2009 vešla v platnost nejrozsáhlejší novela zákona o dani z p�idané hodnoty12. 

Novelizace byla nutná z d�vodu zapracování p�edpis� Evropského spole�enství do 

stávajícího ZDPH.  

Zásadním zm�nám se nevyhnul ani finan�ní leasing. V této problematice došlo 

k následujícím zm�nám [17]: 

1) Obecná definice finan�ního leasingu: 

I. ZDPH platný do 31.12.2008 – finan�ní leasing je definován v §4 odst. 3 písm. g) 

jako „p�enechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o 

finan�ním pronájmu, pokud si strany v této smlouv� sjednají, že uživatel je oprávn�n 

nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je p�edm�tem smlouvy, nejpozd�ji 

úhradou posledního závazku ze smlouvy; takový finan�ní pronájem se posuzuje 

obdobn� jako dodání zboží nebo p�evod nemovitosti.“ 

II. ZDPH platný od 1.1.2009 – obecnou definici finan�ního pronájmu v zákon� již 

nenajdeme. Nov� je ovšem v §13 odst. 3 dopln�no písmeno d), které �íká, že „za 

dodání zboží nebo p�evod nemovitosti se považuje p�evod práva užívat najaté zboží 

nebo najatou nemovitost na základ� smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt 

zboží nebo nemovitost, které jsou p�edm�tem smlouvy.“ Pokud tedy ve smlouv� není 

                                                
12 Dále bude používána zkratka ZDPH = zákon o dani z p�idané hodnoty. 
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stanovena povinnost nabýt zboží, ale pouze nap�íklad možnost �i oprávn�ní, pak se 

jedná o poskytnutí služby, nikoliv o dodání zboží.   

2) Povinnost p�iznat da� na výstupu: 

I. ZDPH platný do 31.12.2008 – pronajímatel p�iznává da� na výstupu postupn�

podle jednotlivých leasingových splátek (díl�ích pln�ní). Jako da�ový doklad 

v tomto p�ípad� slouží nap�. splátkový kalendá�. Stejn� tak nájemce, který je 

plátcem DPH a má nárok na odpo�et dan� na vstupu, si jej uplat�uje postupn� dle 

jednotlivých díl�ích pln�ní.  

II. ZDPH platný od 1.1.2009 – pokud se jedná o dodání zboží (tedy ve smlouv� je 

stanovena povinnost nájemce odkoupit p�edm�t leasingu), musí pronajímatel p�iznat 

DPH jednorázov� z celkové ceny finan�ního pronájmu. Dnem uskute�n�ní 

zdanitelného pln�ní je den p�enechání p�edm�tu leasingu nájemci nebo den p�ijetí 

úplaty, podle toho, který nastane d�íve. Splátkový kalendá� tedy v tomto p�ípad� již 

neplní funkci da�ového dokladu. Ten musí pronajímatel vystavit do 15 dn� od 

vzniku povinnosti p�iznat da�. Op�t platí, že pokud si nájemce m�že uplatnit DPH 

na vstupu, postupuje stejn� jako pronajímatel, tedy uplatní da� jednorázov�.  

Pokud se jedná o poskytnutí služby (ve smlouv� není sjednána povinnost odkoupit 

p�edm�t leasingu), pak lze i nadále da� uplat�ovat podle jednotlivých leasingových 

splátek. Za da�ový doklad lze tedy považovat splátkový kalendá�.  

3) P�echodná ustanovení: 

Každého asi napadne, jak se postupuje u smluv uzav�ených do konce roku 2008. 

Není t�eba se obávat složitých zm�n již zapo�atých smluv. V p�echodném 

ustanovení novely zákona je dáno, že u smluv o finan�ním pronájmu uzav�ených do 

31.12 2008 se až do jejich konce postupuje dle legislativy platné do konce roku 

2008. Ovšem je nutné dodržet podmínku, že p�edm�t nájmu je také p�edán do 

31.12.2008. 
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3.7.2. Operativní pronájem  

Operativní pronájem se uskute��uje na základ� nájemní smlouvy. Pronajímatel do�asn�

p�enechává nájemci za úplatu p�edm�tnou v�c ve stavu zp�sobilém k užívání. Po 

skon�ení nájmu se v�c vrací pronajímateli. Operativní pronájem se v�tšinou uzavírá na 

kratší dobu, než je doba odpisování �i životnosti p�edm�tu nájmu, nicmén� doba nájmu 

není omezena. 

V 	eské republice je sice stále oblíben�jší leasing finan�ní než operativní, nicmén�

v posledních letech se neustále zvyšuje podíl operativního leasingu movitých v�cí na 

celkovém leasingu (oproti roku 2007 vzrostl o 7,2%)13. Zásadní rozdíl mezi t�mito 

dv�mi formami leasingu je p�evod vlastnického práva k v�ci na nájemce. Vzhledem 

k tomu, že u operativního pronájmu se v�c po jeho skon�ení vrací pronajímateli, m�že 

se n�komu zdát tato forma mén� výhodná. Takto se ovšem nedá uvažovat ve všech 

p�ípadech. Navíc u operativního pronájmu odpadá povinnost platit pronajímateli 

akontaci, jak je tomu u pronájmu finan�ního. Další výhodou operativního pronájmu je, 

že placené nájemné si m�že nájemce uplatnit jako da�ov� uznatelný náklad (výdaj). 

[18] 

Pro ú�ely ZDP se za smlouvu o operativním pronájmu považuje také (dle §24 odst.5, 6 

ZDP): 

• tzv. smlouva o „subleasingu“ – souvisí s finan�ním pronájmem s následnou 

koupí najaté v�ci, kdy nájemce p�enechává p�edm�t nájmu k užívání jiné osob�,  

• smlouva o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, která byla 

p�ed�asn� ukon�ena. 

                                                
13 Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úv�rového a factoringového trhu v 	R - r. 2008. 
Dostupné z: http://www.clfa.cz/index.php?textID=64.  
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3.8. Leasing nebo úv�r?  

V p�edchozím textu jsem popsala jednotlivé formy po�ízení majetku. Je pochopitelné, 

že každý z uvedených zp�sob� po�ízení má své výhody a nevýhody. Jaká kritéria zvolit 

p�i rozhodování mezi po�ízením formou leasingu �i na úv�r?  

P�i rozhodování, jakou formou po�ídit majetek, by m�ly hrát roli zejména tato kritéria: 

[9, s. 19 - 26] 

I. Administrativní náro�nost a právo disponování s majetkem. 

II. Da�ové dopady. 

III. Finan�ní náro�nost po�ízení. 

I. Administrativní náro�nost a právo disponování s majetkem. 

Administrativn� náro�n�jší je stále úv�r, i když situace se vyvíjí k lepšímu. K sepsání 

leasingu obvykle sta�í pouze n�kolik málo dokument�. U úv�ru je situace 

komplikovan�jší zejména kv�li tomu, že subjekt se stává okamžit� vlastníkem majetku. 

Další výhodou u leasingu jsou dopl�kové služby, které spole�nosti stále ve v�tší mí�e 

nabízejí za výhodn�jších podmínek, než je na trhu b�žné. Mezi tyto dopl�kové služby 

pat�í nap�íklad povinné ru�ení �i havarijní pojišt�ní, které jsou zahrnuty p�ímo do 

leasingové smlouvy. 

Z pohledu práva disponování s majetkem je výhodn�jší úv�r. Leasing je v tomto sm�ru 

znevýhodn�n souhlasem pronajímatele, pokud chce nájemce provád�t zm�ny.  

II. Da�ové dopady. 

U leasingu je da�ov� uznatelným nákladem (výdajem) p�i spln�ní podmínek dle ZDP 

nájemné a poplatky za uzav�ení a vedení leasingové smlouvy. Da�ové odpisy v p�ípad�

leasingu provádí pronajímatel. U úv�ru se považují za da�ov� uznatelné náklady 

(výdaje) úroky a poplatky spojené s uzav�ením a vedením úv�rové smlouvy. Da�ové 

odpisy jsou také da�ov� uznatelným nákladem (výdajem) dle §24 odst. 2 písm. a).   
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III. Finan�ní náro�nost po�ízení.  

Chceme-li znát finan�ní náro�nost po�ízení majetku, musíme hled�t na skute�né pen�žní 

toky, které musí subjekt vynaložit b�hem trvání leasingu nebo úv�ru. K takovému 

porovnání lze použít nap�íklad metodu �isté výhody leasingu. Tato metoda porovnává 

�istou sou�asnou hodnotu investice financované leasingem a investice financované 

úv�rem. Výhodn�jší je investice s vyšší �istou sou�asnou hodnotou. Matematicky lze 

tato metoda vyjád�it takto: 
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kde:     	VL  =  �istá výhoda leasingu, 

                 K  =  kapitálový výdaj,  

                Ln  =  leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti,  

                  d =  da�ová sazba, 

                On =  da�ové odpisy v jednotlivých letech životnosti, 

                  n =  jednotlivé roky životnosti, 

                 N  =  doba životnosti, 

                   i =  úroková míra upravená o vliv dan� z p�íjm�. 

3.9. Po�ízení automobilu z hlediska DPH  

Téma po�ízení automobilu z hlediska možnosti odpo�tu DPH je v sou�asné dob� velice 

aktuální. Nacházíme se v dob�, kdy celý sv�t ovládla ekonomická krize, která se 

nevyhnula ani 	eské republice. Skute�nost, že ekonomická recese zásadn� ovliv�uje i 

�eský pr�mysl, vnímá každý z nás. Denn� slyšíme ze všech stran, jak tisíce lidí p�ichází 

o zam�stnání a tradi�ní �eské podniky ukon�ují �i omezují svou �innost. Nikoho tedy 

nep�ekvapí, že krizi prožívá i automobilový pr�mysl. 	eští zákonodárci proto vymýšlejí 

opat�ení, jak toto odv�tví znovu oživit a sou�asn� podpo�it podnikatelské subjekty, aby 

zvýšily poptávku na trhu automobil� a p�itom ušet�ily.  
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3.9.1. Po�ízení automobilu z �R 

V podmínkách roku 2008 je situace po�izování osobního automobilu z pohledu odpo�tu 

DPH pro podnikatele celkem komplikovaná. Dle §75 odst. 2 ZDPH totiž platí, že p�i 

nákupu osobního automobilu (kategorie M1) odpo�et DPH nelze uplatnit. A to ani p�i 

po�izování formou finan�ního leasingu. Tento zákaz se ovšem nevztahuje na osobní 

automobily po�izované za ú�elem dalšího prodeje nebo pronájmu (tedy je-li o n�m 

ú�továno jako o zboží).  

Podnikatel si m�že uplatnit odpo�et na vstupu p�i po�ízení automobilu jiné kategorie 

než M1. Podmínkou uplatn�ní dan� na vstupu je, že automobil je používán pro 

ekonomickou �innost plátce a v technickém pr�kazu je vozidlo vedeno v kategorii jiné 

než M1. Odpo�et tedy podnikatel uplatní u automobil�, které jsou homologované jako 

nákladní nebo lehká užitková (kategorie N1, N2 nebo N3). 

V praxi je naprosto b�žné, že podnikatelé uplat�ují odpo�et dan� i u „osobních 

automobil�“. Pokud totiž osobní automobil spl�uje jisté podmínky a parametry, lze ho 

p�estav�t na „nákladní“ pouhým p�idáním bezpe�nostní p�epážky, která odd�luje 

prostor pro osoby a náklad. Po�izuje-li podnikatel takto upravené vozidlo, které má 

v technickém pr�kazu kategorii N1, m�že uplatnit odpo�et DPH na vstupu. Nemusí to 

ale v každém p�ípad� znamenat výhodu, jelikož úprava automobilu bývá celkem 

nákladnou záležitostí a navíc, je-li v technickém pr�kazu vozidlo vedené jako nákladní, 

je nutné s ním takto fakticky zacházet (tzn. nap�. se �ídit dopravními p�edpisy platnými 

pro nákladní automobily). [16] 

Od 1. dubna 2009 vešla v platnost novela ZDPH, která p�inesla zm�nu v uplatn�ní 

odpo�tu dan� p�i koupi automobilu. Podnikatelé si budou moci uplatnit odpo�et DPH u 

všech automobil�, tedy i osobních. Už tedy nebude nutné montovat do osobních 

automobil� „m�ížku“, jak jsem popsala výše. Dá se o�ekávat, že v�tšina podnikatel� a 

firem tuto novinku uvítají a prodeje osobních automobil� výrazn� vzrostou. Pro 

podnikatele to bude znamenat úsporu finan�ních prost�edk� a pro automobilový 

pr�mysl oživení. Podmínkou pro uplatn�ní odpo�tu v plné výši je, že automobil musí 

být používán pouze pro služební ú�ely. [15] 
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3.9.2. Po�ízení automobilu z EU 

Po�izujeme-li automobil, lze zvážit i variantu nákupu v jiném �lenském stát� EU. Jak se 

v takovém p�ípad� pracuje s DPH shrnu v následujícím textu. V první �ad� musíme 

rozlišit, zda po�izuje plátce �i neplátce DPH, a zda se jedná o nový �i ojetý automobil. 

Zákon o DPH v §4 odst. 3 písm. b) definuje nový dopravní prost�edek, jako vozidlo, od 

jehož první registrace neub�hla doba delší než 6 m�síc� anebo má najeto mén� než 

6000 km. Pokud po�izuje z jiného státu EU nový dopravní prost�edek neplátce, dostává 

se do nestandardní situace, jelikož musí tento nákup p�iznat a odvést z n�ho DPH. P�i 

registraci vozidla musí poté zaplacení dan� prokázat.  

Pokud nový dopravní prost�edek z EU po�izuje plátce, je to pro n�ho tém�� b�žné 

po�ízení zboží ze státu EU dle §16 ZDPH. Op�t je zde povinnost prokázat zaplacení 

dan� p�i registraci vozidla v 	R. Pokud plátce po�ídí osobní automobil (který není ur�en 

pro další prodej �i finan�ní pronájem), u kterého následn� v tuzemsku provede 

p�estavbu na nákladní automobil, nelze ani poté nárokovat da� na vstupu, jelikož 

po�ízen byl automobil osobní.  

Po�ízení dopravního prost�edku z EU, který není podle ZDPH považován za nový, je 

z da�ového hlediska velice komplikované. V praxi m�že nastat mnoho odlišných 

p�ípad�, které je nutné �ešit individuáln� podle r�zných ustanovení ZDPH. [13] 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ 

Teoretické zp�soby po�ízení majetku pro podnikatele jsem p�edstavila v p�edchozí �ásti 

práce. Nyní se zam��ím konkrétn� na po�ízení osobního automobilu pro podnikatele. 

Budu porovnávat r�zné formy po�ízení automobilu s ohledem na da�ovou výhodnost a 

aktuální finan�ní situaci podnikatele. Pan Trulay se rozhodl pro financování v délce 60 

m�síc� a 72 m�síc�. K tomuto rozhodnutí p�isp�l fakt, že od 1.1.2008 musí být doba 

nájmu u finan�ního leasingu minimáln� jako doba odpisování majetku, aby mohlo být 

nájemné da�ov� uznatelné. V sou�asné dob� je schopen poskytnout na koupi 

automobilu p�ibližn� 100 000 K� ze svých zdroj�.  

Dále budu tedy za uvedených podmínek porovnávat tyto formy po�ízení: 

� finan�ní leasing, 

� spot�ebitelský úv�r,  

� operativní pronájem. 

4.1. Po�ízení automobilu formou pronájmu a spot�ebitelského 

úv�ru v délce trvání smlouvy 60 m�síc� a 72 m�síc�

Pan Ing. Trulay se rozhodl pro koupi automobilu Škoda Fabia Combi 1,4. Požádala 

jsem spole�nost ŠkoFin s.r.o. o vypracování kalkulací po�ízení tohoto automobilu 

formou finan�ního leasingu, operativního pronájmu a spot�ebitelského úv�ru.  

Údaje o vozidle:

Model: Škoda Fabia Combi 1,4 16V/63 kW 5 stup. Manuál 

Barva: st�íbrná metalíza 

Interiér: látka 

Výbava: Ambiente 

P�estavba N1 

Po�izovací cena bez DPH … 293 295 K�

Po�izovací cena v�. DPH … 349 021 K�
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4.1.1. Po�ízení formou finan�ního leasingu (60 m�síc�) 

V první �ad� pokládám za nezbytné v souvislosti s leasingem vysv�tlit pojem akontace. 

Vzhledem k tomu, že pojem akontace ZDP nedefinuje, musí být v každé leasingové 

smlouv�, ve které je tento termín obsažen, dostate�n� vysv�tlen. Tímto se p�edejde 

následným problém�m p�i posuzování da�ové uznatelnosti „akontace“.   

V praxi se v podstat� setkáme se t�emi základními formami akontace, a to: 

1. První zvýšená splátka nájemného (nultá splátka, mimo�ádná leasingová 

splátka). 

2. Záloha na splátky nájemného. 

3. Záloha na kupní cenu. 

V prvním p�ípad�, kdy se jedná o zvýšenou leasingovou splátku, musí tato splátka být 

�asov� rozlišena, a to jak u nájemce, tak u pronajímatele. Ve druhém p�ípad� se jedná o 

zálohu na splátky nájemného, které jsou postupn� ú�továny do jednotlivých splátek 

nájemného. Ve t�etím p�ípad� máme zálohu na kupní cenu, která vstupuje až do 

po�izovací ceny majetku v okamžiku jeho odkoupení nájemcem.  

Záv�rem m�žeme tedy konstatovat, že zatímco v prvních dvou p�ípadech se „akontace“ 

p�evádí do náklad� již v pr�b�hu trvání leasingové smlouvy, ve t�etím p�ípad� ji lze do 

náklad� zahrnout až po skon�ení leasingové smlouvy, a to ve form� odpis�. [9] 

Jak jsem již zmi�ovala, podnikatel je ochoten na za�átku uhradit cca 100 000 K�. Dle 

kalkulací od ŠkoFINu bude tedy akontace �init 30%, což odpovídá �ástce: 

349 021 x 30% = 104 706, 40 K�

V našem p�ípad� se tedy jedná o první zvýšenou splátku. 

Vzhledem k tomu, že podnikatel vede da�ovou evidenci, bude tuto a všechny další 

splátky uplat�ovat jako výdaj vždy v pom�rné výši na dané zda�ovací období. Tato 

povinnost je dána v §24 odst. 2 písm. h) ZDP.  
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Dále se podíváme, zda podnikatel spl�uje podmínky pro da�ovou uznatelnost 

nájemného. Podle §24 odst. 4 ZDP musí být dodrženy tyto podmínky: 

a) Dodržení minimální doby nájmu. Automobil je za�azen do odpisové skupiny 2, 

kde je doba odpisování 5 let. Doba nájmu tedy musí být minimáln� 60 m�síc�.  

b) Dodržení bezprost�edního p�evodu vlastnických práv k p�edm�tu po ukon�ení 

doby nájmu. Dále dodržení výše kupní ceny, k jejíž posouzení je nutné zjistit 

da�ovou z�statkovou cenu automobilu. Tuto cenu zjistíme pomocí 

rovnom�rných da�ových odpis� dle §31 ZDP. 

Vzhledem k tomu, že automobil pat�í do kategorie N1, m�že si plátce uplatnit 

odpo�et DPH. Vstupní cena majetku pro výpo�et odpis� je tedy po�izovací cena bez 

DPH.  

Vstupní cena:  293 295 K�

Odpisová skupina: 2 

Doba odpisování: 5 let 

Zp�sob odpisování: rovnom�rn�

1. rok:  293 295 x 0,11 = 32 263 K� ZC = 261 032 K�

2. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 195 773 K�

3. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 130 514 K�

4. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 65 255 K�

5. rok:  jednorázový odpis 65 255 K� ZC = 0 K�

Da�ová z�statková cena tedy �iní 0 K�, což znamená, že ke dni koup� je automobil již 

zcela odepsán. Podle §24 odst. 4 ZDP v tomto p�ípad� neplatí podmínka, že z�statková 

cena musí být vyšší než kupní cena majetku (písm. b) téhož paragrafu). Podnikatel si 

tedy m�že nájemné uplatnit jako výdaj vynaložený na dosažení, zajišt�ní a udržení 

p�íjm�.  
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c) Poslední podmínkou je, že podnikatel po skon�ení finan�ního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne odkoupený majetek do 

svého obchodního majetku. 

Kalkulace finan�ního leasingu (60 m�síc�): 

Akontace: 30%           104 706,40 K�

Pojišt�ní: Povinné ru�ení/rok 5 208,00 K�

 Havarijní pojišt�ní/rok 6 647,00 K�  

 Celkem/m�síc (zaokrouhleno)    988,00 K�

M�sí�ní splátka leasingu v�. DPH: 5 119,08 K�

M�sí�ní platba celkem: 6 107,08 K�

Poplatek za uzav�ení smlouvy:  0,00 K�

Datum p�edání vozidla: 1.12.2008 

Tabulka 5: Náklady finan�ního leasingu v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Akontace Splátka Pojišt�ní Náklady leasingu 

2008 1 745,11 5 119,08 988,00 7 852,19 

2009 20 941,28 61 428,96 11 856,00 94 226,24 

2010 20 941,28 61 428,96 11 856,00 94 226,24 

2011 20 941,28 61 428,96 11 856,00 94 226,24 

2012 20 941,28 61 428,96 11 856,00 94 226,24 

2013 19 196,17 56 309,88 10 868,00 86 374,05 

Celkem 

[K�] 
104 706,40 307 144,8 59 280,00 471 131,20 

Kupní cena v�. DPH v posledním roce 119,00 

Celkové platby leasingu 471 250,20 

Zdroj: vlastní tvorba 

Uvedená tabulka znázor�uje náklady spojené s po�ízením automobilu formou 

finan�ního leasingu. Dále musíme hled�t na náklady, které bude podnikatel mít 

v souvislosti s používáním automobilu a jejich da�ové uznatelnosti.  
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Podnikatel si bude kupovat dálni�ní známku. Cena ro�ního kuponu je v roce 2008 i 

2009 stejná, a to 1 000 K�. P�edpokládám, že cena se v nejbližších letech nezm�ní. 

V tom p�ípad� 1. 12. 2008 po�ídí ro�ní známku za 1 000 K�, která má platnost 14 

m�síc�, tedy do 31. 01. 2010. Dále bude po�izovat kupon každý rok. Do roku 2013 (po 

dobu trvání leasingu) budou tedy celkové výdaje na dálni�ní známky �init 4 000 K�, 

které si nájemce m�že uplatnit jako da�ov� uznatelné.  

Poplatníkem silni�ní dan� je v p�ípad� finan�ního leasingu nájemce, který vozidlo 

používá. Tato da� je pro nájemce da�ov� uznatelným výdajem v p�ípad�, že je zapsán 

v technickém pr�kazu jako provozovatel vozidla registrovaného v 	eské republice 

v registru vozidel.  

Dalším výdajem souvisejícím s používáním automobilu jsou výdaje na pohonné hmoty. 

I tyto si nájemce m�že uplatnit jako da�ové. Dále sem pat�í výdaje na opravy, b�žnou 

údržbu apod., které jsou pro nájemce da�ov� uznatelné, je-li to stanoveno v leasingové 

smlouv�. 

Dále je podnikatel povinen platit koncesioná�ský poplatek za autorádio, který �iní dle 

zákona �. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích od 1.1.2008 m�sí�n�

45,- K�. Na rozdíl od domácností, které platí jeden televizní a rozhlasový poplatek, 

nehled� na skute�ný po�et p�ístroj� v domácnosti, musí podnikatelé platit poplatky za 

každé za�ízení zvláš�.  

Všechny výše uvedené výdaje jsou u nájemce da�ov� uznatelné v celé výši v p�ípad�, 

že automobil používá výhradn� ke své podnikatelské �innosti, jinak by se musely tyto 

výdaje krátit podle po�tu ujetých kilometr� pro podnikatelské a soukromé ú�ely.  
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4.1.2. Po�ízení formou finan�ního leasingu (72 m�síc�) 

V první �ad� je nutné zkontrolovat dodržení podmínek da�ové uznatelnosti nájemného 

v p�ípad� délky trvání leasingové smlouvy 72 m�síc�. Op�t se tedy vrátíme do §24 odst. 

4 ZDP: 

a) Podmínka dodržení minimální doby nájmu, která je 60 m�síc�, je v tomto 

p�ípad� dodržena (odpisová skupina 2, doba odepisování 5 let). 

b) Po ukon�ení nájmu následuje bezprost�ední p�evod vlastnických práv

k p�edm�tu. K posouzení výše kupní ceny, je op�t nutné zjistit da�ovou 

z�statkovou cenu vozidla prost�ednictvím rovnom�rných da�ových odpis� dle 

§31 ZDP. 

Vstupní cena  293 295 K�

Odpisová skupina: 2 

Doba odpisování: 5 let 

Zp�sob odpisování rovnom�rn�

1. rok:  293 295 x 0,11 = 32 263 K� ZC = 261 032 K�

2. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 195 773 K�

3. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 130 514 K�

4. rok:  293 295 x 0,2225 = 65 259 K� ZC = 65 255 K�

5. rok:  jednorázový odpis 65 255 K� ZC = 0 K�

Da�ová z�statková cena �iní op�t 0 K�, což znamená, že ke dni koup� je automobil již 

zcela odepsán. I v tomto p�ípad� si podnikatel m�že nájemné uplatnit jako výdaj 

vynaložený na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�.  

c) Dodržení podmínky, že podnikatel po skon�ení finan�ního pronájmu

s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne odkoupený automobil do 

svého obchodního majetku. 
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Kalkulace finan�ního leasingu (72 m�síc�): 

Akontace: 30%                                          104 706,40 K�

Pojišt�ní: Povinné ru�ení/rok 5 208,00 K�

 Havarijní pojišt�ní/rok 6 647,00 K�  

 Celkem/m�síc (zaokrouhleno)    988,00 K�

M�sí�ní splátka leasingu v�. DPH: 4 456,62 K�

M�sí�ní platba celkem: 5 444,62 K�

Poplatek za uzav�ení smlouvy:  0,00 K�

Datum p�edání vozidla: 1.12.2008 

Tabulka 6: Náklady finan�ního leasingu v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Akontace Splátka Pojišt�ní Náklady leasingu 

2008 1 454,25 4 456,62 988,00 6 898,87 

2009 17 451,07 53 479,44 11 856,00 82 786,51 

2010 17 451,07 53 479,44 11 856,00 82 786,51 

2011 17 451,07 53 479,44 11 856,00 82 786,51 

2012 17 451,07 53 479,44 11 856,00 82 786,51 

2013 17 451,07 53 479,44 11 856,00 82 786,51 

2014 15 996,80 49 022,82 10 868,00 75 887,62 

Celkem 

[K�] 
104 706,40 320 876,64 71 136,00 496 719,04 

Kupní cena v�. DPH v posledním roce 119,00 

Celkové platby leasingu 496 838,04 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tabulka nám ukazuje, jaké výdaje bude podnikatel muset vynaložit v souvislosti 

s po�ízením automobilu formou finan�ního leasingu v délce trvání 72 m�síc�. Op�t ale 

musíme po�ítat s dalšími náklady spojenými s užíváním automobilu, mezi které pat�í 

zejména dálni�ní známka, silni�ní da�, PHM �i b�žné opravy a udržování.  
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Podnikatel je povinen vést knihu jízd, kde eviduje veškeré jízdy automobilem. Pokud 

automobil použije pro soukromé ú�ely, musí tato skute�nost být v knize jízd uvedena. 

Také výdaje, které si podnikatel uplat�uje musí být adekvátn� kráceny.  

4.1.3. Po�ízení formou spot�ebitelského úv�ru (60 m�síc�) 

V�tšina leasingových spole�ností nabízí v sou�asné dob� n�kolik zp�sob� financování. 

Mezi n� pat�í krom� finan�ního a operativního leasingu také �ím dál oblíben�jší 

spot�ebitelský úv�r. Tuto možnost financování nabízí i spole�nost ŠkoFIN s.r.o., která 

nám poskytla kalkulaci spot�ebitelského úv�ru na výše specifikovaný automobil. 

Hlavním znakem úv�ru je skute�nost, že vlastníkem daného p�edm�tu se stává okamžit�

kupující. Ten si automobil za�adí do svého majetku a m�že jej odepisovat. Nejd�íve 

majetek zat�ídí do správné odpisové skupiny dle §30 ZDP a poté se rozhodne, zda  bude 

odepisovat rovnom�rn� dle §31 ZDP �i zrychlen� dle §32 ZDP. Výhodou oproti 

leasingu je také skute�nost, že minimální doba splácení úv�ru není zákonem limitována. 

V p�ípad�, že podnikatel po�izuje automobil na úv�r, stává se okamžikem koup� jeho 

vlastníkem. Dle §24 odst. 2 písm. a) ZDP jsou odpisy hmotného majetku stanovené dle 

§26 až §33 nákladem (výdajem) vynaloženým na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�. 

Da�ov� uznatelnými jsou dále úroky z úv�ru za podmínek stanovených §24 odst. 2 

písm. zi) ZDP.  

Co se tý�e odpo�tu DPH, m�že si ho plátce uplatnit z celé kupní ceny automobilu již p�i 

zakoupení vozidla.  

Kalkulace spot�ebitelského úv�ru (60 m�síc�): 

Po�izovací cena v�. DPH:   349 021,00 K�

Po�izovací cena bez DPH: 293 295,00 K�

Hrazeno z vlastních zdroj� 30%: 104 706,30 K�

Poplatek za uzav�ení smlouvy:             0,00 K�
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Pojišt�ní: Povinné ru�ení/rok 5 208,00 K�

 Havarijní pojišt�ní/rok 6 647,00 K�  

 Celkem/m�síc (zaokrouhleno)    988,00 K�

Pravidelná m�sí�ní splátka: 5 204,44 K�

Pravidelná m�sí�ní platba celkem: 6 192,44 K�           

Datum p�edání vozidla:  1.12. 2008 

Nyní p�ejdeme k výpo�tu da�ových odpis�. V tomto p�ípad� zvolíme zrychlené 

odpisování. Podnikatel za�adí automobil do svého majetku v po�izovací cen� bez DPH, 

jelikož uplat�uje odpo�et na vstupu p�i po�ízení.  

Vstupní cena:  293 295 K�

Odpisová skupina: 2 

Doba odpisování: 5 let 

Zp�sob odpisování: zrychlen�

1. rok:  =
5

293295
58 659 K�  ZC = 234 636 K�

2. rok:  
( )

=
−

×

16

2346362
93 855 K�  ZC = 140 781 K�

3. rok:  
( )

=
−

×

26

1407812
70 391 K�  ZC = 70 390 K�

4. rok:  
( )

=
−

×

36

703902
46 927 K�  ZC = 23 463 K�

5. rok:  
( )

=
−

×

46

234632
23 463 K�  ZC = 0 K�
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Tabulka 7: Celkové náklady spot�ebitelského úv�ru v jednotlivých letech (v K�) 

Rok 

Hrazeno 

z vlastních 

zdroj� 30%

Úrok + 

poplatky 
Splátka Pojišt�ní 

Náklady 

úv�ru 

2008 104 706,30 2 058,76 3 145,68 988,00 110 898,74 

2009 0,00 22 572,09 39 881,19 11 856,00 74 309,28 

2010 0,00 18 348,77 44 104,51 11 856,00 74 309,28 

2011 0,00 13 674,53 48 778,75 11 856,00 74 309,28 

2012 0,00 8 506,69 53 946,59 11 856,00 74 309,28 

2013 0,00 2 790,86 54 457,98 10 868,00 68 116,84 

Celkem 

[K�] 
104 706,30 67 951,70 244 314,70 59 280,00 476 252,70 

Celkové platby za celou dobu financování 476 252,70 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tabulka 8: Da	ov� uznatelné náklady spot�ebitelského úv�ru v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Úrok + poplatky Pojišt�ní 
Da	ové 

odpisy 

Celkem da	ov�

uznatelné 

2008 2 058,76 988,00 58 659,00 61 705,76 

2009 22 572,09 11 856,00 93 855,00 128 283,09 

2010 18 348,77 11 856,00 70 391,00 100 595,77 

2011 13 674,53 11 856,00 46 927,00 72 457,53 

2012 8 506,69 11 856,00 23 463,00 43 825,69 

2013 2 790,86 10 868,00 0,00 13 658,86 

Celkem 

[K�] 
67 951,70 59 280,00 293 295,00 420 526,70 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Graf 4: Vývoj splátek úv�ru (60 m�síc�) 

Zdroj: vlastní tvorba podle www.vypocitej.cz 

Z grafu je patrné, že konstantní m�sí�ní splátka se skládá z úroku, který se postupn�

snižuje a úmoru, jehož pom�r se postupn� zvyšuje b�hem doby splácení dluhu.  

4.1.4. Po�ízení formou spot�ebitelského úv�ru (72 m�síc�) 

Kalkulace spot�ebitelského úv�ru (72 m�síc�): 

Po�izovací cena v�. DPH:   349 021,00 K�

Po�izovací cena bez DPH: 293 295,00 K�

Hrazeno z vlastních zdroj� 30%: 104 706,30 K�

Poplatek za uzav�ení smlouvy:             0,00 K�

Pojišt�ní: Povinné ru�ení/rok 5 208,00 K�

 Havarijní pojišt�ní/rok 6 647,00 K�  

 Celkem/m�síc (zaokrouhleno)    988,00 K�

Pravidelná m�sí�ní splátka: 4 534,39 K�

Pravidelná m�sí�ní platba celkem: 5 522,39 K�           

Datum p�edání vozidla:  1.12. 2008 

Op�t spo�teme da�ové odpisy automobilu. Vstupní cenou automobilu pro výpo�et 

odpis� je cena bez DPH, jelikož si podnikatel uplat�uje odpo�et DPH.  
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Vstupní cena:  293 295 K�

Odpisová skupina: 2 

Doba odpisování: 5 let 

Zp�sob odpisování: zrychlen�

1. rok:  =
5

293295
58 659 K�  ZC = 234 636 K�

2. rok:  
( )

=
−

×

16

2346362
93 855 K�  ZC = 140 781 K�

3. rok:  
( )

=
−

×

26

1407812
70 391 K�  ZC = 70 390 K�

4. rok:  
( )

=
−

×

36

703902
46 927 K�  ZC = 23 463 K�

5. rok:  
( )

=
−

×

46

234632
23 463 K�  ZC = 0 K�

Tabulka 9: Celkové náklady spot�ebitelského úv�ru v jednotlivých letech (v K�) 

Rok 

Hrazeno 

z vlastních 

zdroj� 30%

Úrok + 

poplatky 
Splátka Pojišt�ní 

Náklady 

úv�ru 

2008 104 706,30 2 049,60 2 484,79 988,00 110 228,69 

2009 0,00 22 918,06 31 494,62 11 856,00 66 268,68 

2010 0,00 19 597,14 34 815,54 11 856,00 66 268,68 

2011 0,00 15 925,93 38 486,75 11 856,00 66 268,68 

2012 0,00 11 867,37 42 545,31 11 856,00 66 268,68 

2013 0,00 7 381,31 47 031,37 11 856,00 66 268,68 

2014 0,00 2 421,97 47 456,32 10 868,00 60 746,29 

Celkem 

[K�] 
104 706,30 82 161,38 244 314,70 71 136,00 502 318,38 

Celkové platby za celou dobu financování 502 318,38 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tabulka 10: Da	ov� uznatelné náklady spot�ebitelského úv�ru v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Úrok + poplatky Pojišt�ní 
Da	ové 

odpisy 

Celkem da	ov�

uznatelné 

2008 2 049,60 988,00 58 659,00 61 696,60 

2009 22 918,06 11 856,00 93 855,00 128 629,06 

2010 19 597,14 11 856,00 70 391,00 101 844,14 

2011 15 925,93 11 856,00 46 927,00 74 708,93 

2012 11 867,37 11 856,00 23 463,00 47 186,37 

2013 7 381,31 11 856,00 0,00 19 237,31 

2014 2 421,97 10868,00 0,00 13 289,97 

Celkem 

[K�] 
82 161,38 71 136,00 293 295,00 446 592,38 

Zdroj: vlastní tvorba 

Pro znázorn�ní op�t uvádím grafickou podobu splácení úv�ru. 

Graf 5: Vývoj splátek úv�ru (72 m�síc�) 

Zdroj: vlastní tvorba podle www.vypocitej.cz 

V souvislosti s da�ovou uznatelností odpis� je pot�eba odkázat také na §26 odst. 8 ZDP. 

Dle tohoto ustanovení nesmí poplatník uplatnit výdaje paušální �ástkou za zda�ovací 

období, kdy uplat�uje odpisy jako da�ový výdaj (náklad). 
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4.1.5. Po�ízení formou operativního pronájmu (48 m�síc�) 

Hlavním znakem operativního pronájmu je, že se p�edm�t nájmu vrací po skon�ení 

doby nájmu pronajímateli. Vlastníkem majetku je tedy po celou dobu pronajímatel. 

Nájemce v�c užívá zp�sobem stanoveným ve smlouv�. Jakékoli zm�ny na najaté v�ci 

m�že provést pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud nájemce provede zm�ny bez 

souhlasu pronajímatele, je povinen jej po skon�ení nájmu uvést do p�vodního stavu.  

Mezi hlavní výhody operativního pronájmu pat�í, že veškerá rizika (poruchy, krádeže 

atd.) a náklady související s provozováním automobilu nese pronajímatel. Nájemce platí 

pouze p�edem dohodnuté pravidelné splátky, ve kterých jsou již zahrnuty další poplatky 

spojené s provozem vozidla (pojišt�ní, silni�ní da�, dálni�ní známka, poplatek za 

autorádio, opravy a údržba aj.). Vzhledem k tomu, že u operativního pronájmu se 

neplatí akontace, jsou minimalizovány po�izovací náklady. Podnikatel tak m�že volné 

finan�ní prost�edky využít pro svou ekonomickou �innost.  

Operativní pronájem m�že být sjednán na libovoln� dlouhou dobu dohodnutou ve 

smlouv�. V té je také dohodnuté nájemné, které je pro nájemce ve v�tšin� p�ípad�

da�ov� uznatelným nákladem (výdajem) podle §24 odst. 2 písm. h) ZDP. Výjimkou 

m�že být nap�. operativní pronájem, po jehož ukon�ení následuje prodej p�edm�tu 

pronájmu nájemci. Je-li nájemce plátcem DPH, m�že si uplatnit nárok na odpo�et dan�

z celé �ástky nájemného. Silni�ní da� je povinna platit leasingová spole�nost, jelikož je 

vlastníkem, ale i provozovatelem vozidla.  

  

Spole�nost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje operativní pronájem v maximální délce 60 m�síc�, 

proto v tomto p�ípad� volím porovnání 48 a 60 m�síc� trvání pronájmu. 

Kalkulace operativního pronájmu  (48 m�síc�): 

Typ: Operativní leasing se servisem (Full servise lease) 

Po�izovací cena v�. DPH:   349 021,00 K�

Po�izovací cena bez DPH: 293 295,00 K�

Záloha:            0,00 K�
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Poplatek za uzav�ení smlouvy:             0,00 K�

M�sí�ní nájemné bez DPH:     9 888,37 K�

DPH 19%:     1 878,79 K�     

M�sí�ní nájemné celkem:   11 767,16 K�

Datum p�edání vozidla:        1.12. 2008 

V m�sí�ním nájmu jsou zahrnuty také veškeré platby pojišt�ní, poplatek za rádio, 

silni�ní da�, poplatek za dálni�ní známku, administrativní poplatky, servis apod. 

Nabídka je zpracována pro ro�ní kilometrový nájezd 30 000 km. Za každý kilometr 

navíc bude ú�tován poplatek 1,00 K�/km a za každý nevy�erpaný kilometr 0,50 K�/km. 

Následující tabulka shrnuje veškeré náklady spojené s po�ízením automobilu formou 

operativního pronájmu. Oproti p�edchozím zp�sob�m po�ízení zde odpadá povinnost 

platit akontaci. Podnikatel ušet�ené finan�ní prost�edky m�že efektivn� investovat. Dále 

vzhledem ke skute�nosti, že vlastníkem automobilu je po celou dobu leasingová 

spole�nost, nájemce neprovádí jeho odpisování. Jelikož nájemce je plátce DPH, m�že si 

uplatnit odpo�et DPH z m�sí�ních nájemních splátek.  

Tabulka 11: Náklady operativního pronájmu v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Splátky bez DPH DPH Splátky celkem

Da	ov� uznatelné 

výdaje 

§24 odst. 2 písm. h) 

2008 9 888,37 1 878,79   11 767,16   11 767,16 

2009 118 660,44 22 545,48 141 205,92 141 205,92 

2010 118 660,44 22 545,48 141 205,92 141 205,92 

2011 118 660,44 22 545,48 141 205,92 141 205,92 

2012 108 772,07 20 666,69 129 438,76 129 438,76 

Celkem 

[K�] 
474 641,76 90 181,92 564 823,68 564 823,68 

Celkové platby za celou dobu financování 564 823,68 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.1.6. Po�ízení formou operativního pronájmu (60 m�síc�) 

Kalkulace operativního pronájmu  (60 m�síc�): 

Typ: Operativní leasing se servisem (Full servise lease) 

Po�izovací cena v�. DPH:   349 021,00 K�

Po�izovací cena bez DPH: 293 295,00 K�

Záloha:            0,00 K�

Poplatek za uzav�ení smlouvy:             0,00 K�

M�sí�ní nájemné bez DPH:     9 143,68 K�

DPH 19%:     1 737,30 K�     

M�sí�ní nájemné celkem:   10 880,98 K�

Datum p�edání vozidla:        1.12. 2008 

Stejn� jako v p�edchozím p�ípad� jsou v nájmu zahrnuty veškeré poplatky jako pojistné, 

dálni�ní známka, servis atd.  

Tabulka 12: Náklady operativního pronájmu v jednotlivých letech (v K�) 

Rok Splátky bez DPH DPH Splátky celkem

Da	ov� uznatelné 

výdaje 

§24 odst. 2 písm. h) 

2008 9 143,68 1 737,30 10 880,98 10 880,98 

2009 109 724,16 20 847,60 130 571,76 130 571,76 

2010 109 724,16 20 847,60 130 571,76 130 571,76 

2011 109 724,16 20 847,60 130 571,76 130 571,76 

2012 109 724,16 20 847,60 130 571,76 130 571,76 

2013 100 580,48 19 110,30 119 690,78 119 690,78 

Celkem 

[K�] 
548 620,80 104 238 652 858,80 652 858,80 

Celkové platby za celou dobu financování 652 858,80 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.2. Finan�ní srovnání a da	ová výhodnost p�i po�ízení 

automobilu z hlediska DPH 

V této �ásti se zam��ím na výše uvedené zp�soby po�ízení automobilu z jiného pohledu, 

a to z pohledu dan� z p�idané hodnoty. Pokud se podnikatel zaregistruje jako plátce 

DPH, bude moci zvažovat výhodnost jednotlivých forem financování i z tohoto 

hlediska. Pokud by se jednalo o neplátce, je bezvýznamné se touto otázkou zabývat. 

V jednotlivých nabídkách financování je v cen� automobilu zahrnuta i p�estavba N1, 

jelikož dle legislativy platné v den p�edání vozidla, tedy 1. prosince 2008, nebylo 

možné uplatnit DPH na vstupu p�i po�ízení osobního automobilu kategorie M1. 

Každá forma financování nabízí možnost odpo�tu DPH z jiných �ástek. U finan�ního 

leasingu má nájemce nárok na odpo�et dan� ze zaplacené akontace, ze splátek podle 

splátkového kalendá�e a z kupní ceny. U spot�ebitelského úv�ru vzniká nájemci nárok 

na odpo�et dan� již p�i koupi vozidla z celé po�izovací ceny. U operativního 

pronájmu si nájemce uplatní odpo�et dan� op�t postupn� z jednotlivých splátek. O jaké 

�ástky se jedná v našem konkrétním p�ípad� dle p�edchozích kalkulací ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 13: Nárok na odpo�et DPH u jednotlivých forem financování 

Odpo�et DPH  
Po�izovací 

cena 
Akontace Splátky 

Kupní 

cena 
CELKEM 

Finan�ní leasing  

(60 m�síc�) 
x 17 150,00 49 040,00 19,00 66 209,00 

Spot�ebitelský úv�r (60 

m�síc�) 
55 726,00 x x x 55 726,00 

Operativní pronájem (60 

m�síc�) 
 x x 104 238,00 x 104 238,00 

Finan�ní leasing  

(72 m�síc�) 
x 17 150,00 51 232,00 19,00 68 401,00 

Spot�ebitelský úv�r (72 

m�síc�) 
 55 726 x x x 55 726,00 

Operativní pronájem (48 

m�síc�) 
x x 90 182,00 x 90 182,00 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.3. Porovnání a návrh optimálního �ešení 

V p�edchozí �ásti jsme se seznámili s jednotlivými možnostmi financování po�ízení 

automobilu pro podnikatele. Nyní jednotlivá �ešení porovnám zejména z finan�ní a 

da�ové výhodnosti pro konkrétní fyzickou osobu. Nakonec se pokusím podat 

doporu�ení, která forma financování je v konkrétní situaci nejvhodn�jší.  

Pan Trulay pot�ebuje automobil k dojížd�ní za svými klienty. Podniká v oblasti 

poskytování a poradenství SW a HW. Vzhledem k tomu, že ke své �innosti využívá 

zejména své znalosti a zkušenosti, nemá nijak vysoké náklady související s jeho 

podnikáním. Náklady na po�ízení automobilu se mu tedy rychle vrátí, jelikož automobil 

p�isp�je ke zkvalitn�ní jeho služeb a s tím souvisejícímu r�stu výnos�.  

Zvolili jsme t�i formy financování: 

� Finan�ní leasing. 

� Spot�ebitelský úv�r. 

� Operativní pronájem. 

Dále jsme se rozhodli bu� pro délku financování 60 m�síc� nebo 72 m�síc�, a to 

z d�vodu podmínek da�ové uznatelnosti nájemného v p�ípad� finan�ního leasingu. 

V p�ípad� operativního pronájmu nám spole�nosti ŠkoFIN nabídla maximální délku 60 

m�síc�, proto jsme zvolili jako druhou variantu 48 m�síc�.  

Jednotlivé zp�soby po�ízení automobilu budu porovnávat z hlediska náklad�

souvisejících s po�ízením. Ostatní náklady související se samotným provozem 

automobilu nebudou v této chvíli brány v úvahu.  
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4.3.1. Porovnání jednotlivých forem financování v délce 60 m�síc�

Pokud podnikatel uplatní uvedené odpo�ty DPH, budou skute�né náklady jednotlivých 

druh� financování následující: 

� Finan�ní leasing – 60 m�síc�

471 250,20 – 66 209 = 405 041,20 K�

� Spot�ebitelský úv�r – 60 m�síc�

476 252,70 – 55 726 = 420 526,70 K�

� Operativní pronájem – 60 m�síc�

652 858,80 – 104 238 = 548 620,80 K�

Je z�ejmé, že naprosto nevyhovující je pro podnikatele po�ízení automobilu formou 

operativního pronájmu. 	ástka, kterou podnikatel skute�n� zaplatí je sice oproti dalším 

zp�sob�m o hodn� vyšší, ale musíme brát v úvahu, že v ní jsou zahrnuty i náklady na 

provoz vozidla. Vlastníkem automobilu je po celou dobu leasingová spole�nost, proto 

nájemce nem�že provád�t na automobilu žádné zm�ny (musel by je p�i vrácení uvést do 

p�vodního stavu). Výhodou této formy je, že se neplatí akontace, tudíž podnikatel ušet�í 

v dané chvíli finan�ní prost�edky. Operativní pronájem je ale pro podnikatele 

nevýhodný zejména tím, že po skon�ení nájmu se automobil vrací leasingové 

spole�nosti, což ne�eší jeho situaci. Všechny finance investované do pronájmu by po 

n�ho byly v podstat� zbyte�n� vynaložené.  

Po�ízení formou spot�ebitelského úv�ru je dražší než finan�ní leasing, ovšem rozdíl není 

p�íliš vysoký. Nespornou výhodou úv�ru je, že se podnikatel stává okamžit� vlastníkem 

automobilu. M�že ho tedy odepisovat a odpisy uplat�ovat do da�ových výdaj�. 

Automobil za�adí do svého obchodního majetku a veškeré výdaje s ním související 

budou da�ov� uznatelné. Pro tyto ú�ely musí vést tzv. knihu jízd. Pokud automobil 

použije pro jiné ú�ely než podnikatelské, musí da�ov� uznatelné výdaje pom�rn� krátit. 

Další výhodou úv�ru je, že nejsou stanoveny žádné podmínky, jak je tomu u finan�ního 

leasingu. Nevýhodu shledávám v ustanovení §26 odst. 8 ZDP, podle kterého podnikatel 

nesmí uplatnit výdaje paušálem v tom zda�ovacím období, ve kterém uplat�uje da�ové 

odpisy. Jak jsem zmi�ovala, pan Trulay má v souvislosti s podnikáním nízké výdaje  
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(krom� zda�ovacích období, kdy po�izuje n�jaký majetek). Z toho d�vodu pro n�ho 

m�že být výhodné uplat�ovat výdaje paušální �ástkou. V p�ípad�, že by po�ídil 

automobil na úv�r, by mohl uplatnit výdaje paušálem pouze v posledním roce, kdy 

da�ové odpisy již neuplat�uje.  

V p�ípad� délky financování 60 m�síc� doporu�uji panu Trulayovi po�ídit automobil 

formou finan�ního leasingu. I tato forma má sice své nevýhody, zejména nutnost 

dodržení podmínek da�ové uznatelnosti nájemného a omezené právo disponování s 

majetkem, ovšem vychází nejlevn�ji a je administrativ� nenáro�ná. Podnikatel spl�uje 

podmínky da�ové uznatelnosti nájemného a p�i dodržení dalších podmínek si bude moci 

uplatnit i jiné výdaje související s provozem vozidla (dálni�ní známka, silni�ní da�, 

PHM apod.). Také má možnost se rozhodnout, zda bude uplat�ovat výdaje ve skute�n�

prokázané výši �i paušální �ástkou dle §7 odst. 7 písm. c). V tomto sm�ru je ovšem 

nutné dbát na to, aby ve zda�ovacím období, kdy dochází k odkupu najatého 

automobilu byly výdaje uplatn�ny ve skute�n� prokázané výši, jelikož jinak by nebyla 

dodržena podmínka da�ové uznatelnosti nájemného dle §24 odst. 4 písm. c), tedy 

povinnost zahrnout majetek po ukon�ení finan�ního pronájmu s následnou koupí najaté 

v�ci do obchodního majetku.  

4.3.2. Porovnání jednotlivých forem financování v délce 72 m�síc� (resp. 

48 m�síc�) 

Pokud v tomto p�ípad� podnikatel uplatní všechny odpo�ty DPH, na které má nárok, 

budou skute�né náklady jednotlivých forem financování následující: 

� Finan�ní leasing – 72 m�síc�

496 838,04 – 68 401 = 428 437,04 K�

� Spot�ebitelský úv�r – 72 m�síc�

502 318,38 – 55 726 = 446 592,38 K�

� Operativní pronájem – 48 m�síc�

564 823,68 – 90 182 = 474 641,68 K�
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V tomto p�ípad� není srovnání zcela objektivní, jelikož operativní pronájem je 

posuzován pro jinou délku trvání. Ovšem vidíme, že i v tomto p�ípad� vychází oproti 

dalším formám po�ízení automobilu celkem finan�n� náro�ný. Navíc, jak jsem již 

uvedla, v konkrétní situaci se tato forma jeví naprosto nevhodnou. 

V p�ípad� délky financování 72 m�síc� doporu�uji panu Trulayovi po�ízení 

automobilu formou spot�ebitelského úv�ru. Tato forma v délce 72 m�síc� vychází 

finan�n� tém�� srovnatelná s finan�ním leasingem. Z toho d�vodu bych v této situaci 

dala p�ednost okamžitému vlastnictví automobilu a práva disponování s ním. Úv�r je 

také výhodn�jší v tom, že lze uplatnit odpo�et DPH z celé po�izovací ceny ihned p�i 

po�ízení majetku. Co se tý�e možnosti uplatn�ní výdaj� paušální �ástkou, lze jej 

realizovat v posledních dvou zda�ovacích obdobích trvání úv�ru, jelikož v té dob� již 

nejsou uplat�ovány da�ové odpisy automobilu. V tomto p�ípad� nejsme omezováni 

dodržením podmínek, jak je tomu u finan�ního leasingu.  
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5. ZÁV�R 

Moje bakalá�ská práce se zabývala zp�soby po�ízení hmotného majetku, konkrétn�

automobilu, pro podnikatele. P�i zpracování teoretické �ásti práce jsem vycházela 

z odborných publikací, �asopis� a internetových portál�. Praktická �ást práce se 

odvíjela zejména ze získaných podklad� od spole�nosti ŠkoFIN s.r.o. Na základ� jejich 

nabídek jsem porovnávala t�i formy po�ízení automobilu, a to finan�ní leasing, 

spot�ebitelský úv�r a operativní pronájem. 

Svou bakalá�skou práci jsem zpracovávala pro podnikatele pana Ing. Jaroslava Trulaye, 

který se zabývá poskytováním a poradenstvím v oblasti hardware a software. Svou 

�innost zahájil v �ervnu roku 2008 a od té doby získal mnoho stálých klient�. Z toho 

d�vodu se snaží neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zajiš�ovat rychlý 

servis. Jedním ze zp�sob�, jak dosáhnout daného cíle, je po�ízení automobilu. Pan 

Trulay si uv�domuje, že neuváženou volbou financování nákupu automobilu, m�že 

zbyte�n� ztratit nemalé finan�ní prost�edky.  

Cílem mé bakalá�ské práce bylo navrhnout takové �ešení po�ízení automobilu pro 

podnikatele, které je pro jeho konkrétní situaci nejvýhodn�jší z hlediska jeho finan�ních 

možností a optimalizace da�ových povinností v oblasti dan� z p�íjm� fyzických osob a 

dan� z p�idané hodnoty. Na základ� mých zjišt�ní a výpo�t�, které vycházely 

z kalkulací spole�nosti ŠkoFIN s.r.o. a jejich následných srovnávání se domnívám, že se 

mi poda�ilo cíl práce naplnit.  

Ve své bakalá�ské práci jsem došla k záv�ru, že po�ízení automobilu formou 

operativního pronájmu je v dané situaci nevhodné. Podnikatel zaplatí vysoké �ástky za 

nájem a po ukon�ení pronájmu se automobil vrátí leasingové spole�nosti. Tím pádem 

by za pár let musel podnikatel �ešit znovu stejný problém. Tato forma je vhodná 

v situaci, kdy je daný majetek intenzivn� používán a rychle se zvyšuje jeho opot�ebení. 

Po ukon�ení nájmu pak bývá zastaralý �i nefunk�ní a je vhodné po�ídit nový. V p�ípad�

automobilu se vyplatí, pokud se s ním jezdí dlouhé vzdálenosti a ro�n� se najede mnoho 

kilometr�. Ani jeden z t�chto p�ípad� se ovšem nevztahuje na pana Trulaye.  



62

P�i srovnávání finan�ního leasingu a spot�ebitelského úv�ru jsem nevycházela pouze 

z da�ové výhodnosti, ale také jsem zohlednila finan�ní a administrativní náro�nost �i 

právo disponování s majetkem. Jedno mé doporu�ení je ale spole�né pro ob� formy 

financování. Pan Trulay dosud nebyl plátcem DPH, ale zvažoval, že se dobrovoln�

zaregistruje. Ve své práci jsem se tedy v�novala i této problematice. Nabídky 

financování jsou vypracovány pro osobní automobil s p�estavbou na automobil 

kategorie N1 (lehká užitková vozidla), u kterého si plátce m�že uplatnit odpo�et. Z toho 

d�vodu doporu�uji, aby se pan Trulay zaregistroval jako plátce dan� z p�idané hodnoty. 

Na základ� mých porovnávání jsem došla k záv�ru, že v p�ípad� délky financování 60 

m�síc� by pan Trulay m�l po�ídit automobil formou finan�ního leasingu s následnou 

koupí najatého hmotného majetku. Mé doporu�ení vychází ze skute�nosti, že tato forma 

vychází v dané situaci nejlevn�ji a je administrativn� mén� náro�ná. I z hlediska 

optimalizace da�ové zát�že se domnívám, že je tato forma výhodn�jší.  

V p�ípad� délky financování 72 m�síc� doporu�uji panu podnikateli po�ídit automobil 

formou spot�ebitelského úv�ru. I v tomto p�ípad� vychází levn�ji finan�ní leasing, 

ovšem pouze zanedbateln�. Proto je podle mého názoru vhodn�jší úv�r, kde se 

podnikatel okamžit� stává vlastníkem automobilu, což považuji za velkou výhodu. 

S tím souvisí také právo disponování s majetkem, které je v p�ípad� leasingu omezeno. 

Z da�ového hlediska je úv�r výhodn�jší zejména z pohledu DPH, jelikož podnikatel si 

m�že uplatnit odpo�et dan� z celé �ástky již p�i koupi vozidla. I z pohledu optimalizace 

dan� z p�íjm� fyzických osob shledávám tuto formu v dané situaci výhodn�jší.  

Vzhledem k legislativním zm�nám je z�ejmé, že v podmínkách roku 2009 by bylo 

doporu�ení pravd�podobn� jiné. V dubnu roku 2009 nastává významná zm�na v této 

problematice. Novela zákona o dani z p�idané hodnoty totiž umož�uje odpo�et DPH i u 

osobních automobil� kategorie M1. Tato zm�na by se samoz�ejm� dotkla pana Trulaye, 

který by tak ušet�il na p�estavb� na kategorii N1.  

Pro up�esn�ní uvádím, že výsledky mé práce by se mohly lišit nejen vlivem 

legislativních zm�n, ale i v podmínkách jiných leasingových spole�ností.  
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