
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Tato Bakalářská práce se zabývá výběrem ideálního způsobu financování pořízení 

nového CNC obráběcího stroje pro společnost BHB Dědová s.r.o. Porovnává různé 

způsoby pořízení tohoto majetku, především na úvěr a leasing a zkoumá jejich daňové 

dopady. Hledá variantu, která nejpříznivěji ovlivní základ daně.  

 

Abstract 

This thesis deals with selecting the appropriate method of financing the acquisition of 

new CNC machine-tool for the company BHB Dědová s.r.o. Compares the different 

ways of acquiring the property, primarily loans and leasing and examines the tax 

consequences. Looking for option, which most favorably affect the tax base. 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na financování dlouhodobého majetku 

různými způsoby pořízení a jejich vlivu na základ daně. Pro firmu je velice důležité, co 

nejvíce snížit základ daně, protože poté nebude odvádět tak velikou částku státu. 

Financovat dlouhodobý majetek jde buď vlastními zdroji nebo cizími zdroji. Při 

financování cizími zdroji se zejména jedná o úvěr nebo finanční leasing. Při pořízení 

majetku na úvěr se hned podnik stává vlastníkem pořizovaného majetku. U leasingu je 

vlastníkem leasingová společnost a podnik si majetek pouze pronajímá na předem 

stanovenou dobu. Po skončení nájmu má možnost si pronajatý majetek odkoupit do 

svého vlastnictví. 

 

Každá firma potřebuje ke své činnosti dlouhodobý majetek, i když ne každá tak veliký. 

Firma ve které budu bakalářskou práci zpracovávat je firmy výrobní, která se zabývá 

výrobou strojních dílů pro lisovny plastů a forem pro zákazníky z různých odvětví 

průmyslu, zejména automobilový průmysl. K výrobě firma potřebuje CNC obráběcí 

stroje a spousty dalších strojů. Velice by se jí hodilo frézovací centrum na grafit. 

Nemusela by poté vyrábět elektrody na CNC stroji, uvolnila by tím další prostor 

k výrobě, a tudíž by mohla přijímat více zakázek. Proto se ho rozhodla letos na podzim 

pořídit. 

 

V praktické části se budu zabývat porovnáním jednotlivých nabídek úvěrů a leasingů, o 

které požádám jednotlivé společnosti. Srovnávat budu podle výše měsíční splátky, 

celkově zaplacené částky za frézovací centrum, přeplatku a daňově uznatelných 

nákladů. Všechny varianty financování zhodnotím a pokusím se vybrat nejvýhodnější 

variantu. Pomohou mi k tomu podmínky, které mi společnost poskytla. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé Bakalářské práce je výběr ideálního způsobu financování pořízení nového 

frézovacího centra na grafit pro společnost BHB Dědová s.r.o. dle stanovených 

podmínek jednatelem společnosti. Dále porovnat různé způsoby pořízení zmíněného 

majetku, především na úvěr a leasing a zkoumat jejich daňové dopady a najít variantu, 

která nejpříznivěji ovlivní základ daně.  

Nejprve porovnám různé způsoby pořízení dlouhodobého majetku a vyberu z nich 

takovou variantu, aby nejoptimálněji ovlivnila základ daně a zároveň aby přeplatek byl 

co nejnižší a výše splátky pro firmu přijatelná. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Dlouhodobý majetek představuje jednu z nejvýznamnějších složek aktiv účetní 

jednotky. Slouží k podnikatelské činnosti déle než jeden rok, jeho používáním 

nedochází ke změně jeho formy, pouze dochází k jeho opotřebení, které je vyjádřeno 

formou odpisů. Pro dlouhodobý majetek je v účtové osnově vyhrazena účtová třída 0 – 

Dlouhodobý majetek (6). 

1.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je vymezen účetními předpisy a zákonem o daních z příjmů, ale 

tato vymezení nejsou totožná (6). 

1.2 Členění dlouhodobého majetku z účetního hlediska 

Dlouhodobý majetek se člení na: 

• dlouhodobý nehmotný majetek, 

• dlouhodobý hmotný majetek, 

• dlouhodobý finanční majetek (4). 

1.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek má dobu použitelnosti delší než jeden rok a výši 

ocenění si určí účetní jednotka sama (5). 

• Zřizovací výdaje – souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do 

okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní 

cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné. Zřizovací 

výdaje se odepisují nejvýše po dobu 5 let. Zřizovacími výdaji nejsou zejména 

výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje 

související s přeměnou společnosti nebo družstva (1). 

• Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software – Nehmotnými výsledky 

výzkumu a vývoje a software jsou takové výsledky a software, které jsou buď 

vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo byly nabyty od jiných 

osob (1). 
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• Ocenitelná práva – Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a 

obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních 

právních předpisů (např. podle zákona o ochraně průmyslových vzorů) za 

podmínek stanovených obdobně jako v případě nehmotných výsledků výzkumu 

a vývoje a software (1). 

• Goodwill – goodwillem se pro účely účetního vymezení nehmotného 

dlouhodobého majetku rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

obchodního závodu, nebo jeho části ve smyslu § 52 zákona o obchodních 

korporacích, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a 

závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a 

souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté 

závazky (1). 

• Jiný nehmotný dlouhodobý majetek – Jiný nehmotný dlouhodobý majetek tvoří 

zejména povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity (1). 

1.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je hmotné podstaty, má dobu používání delší jak jeden rok 

a výši ocenění si stanoví účetní jednotka sama (1). 

• Pozemky – pozemky se do této kategorie dlouhodobého majetku zařazují bez 

ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (1). 

• Stavby – Stavby se za dlouhodobý majetek považují bez ohledu na výši ocenění 

a dobu použitelnosti a zahrnují tyto typy: 

o stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, 

o otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

o technické rekultivace, 

o byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního 

právního předpisu (1). 

• Samostatně movité věci a soubory movitých věcí – patří sem předměty 

z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění a samostatně movité věci a soubory 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou 

použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (1). 
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• Pěstitelské celky trvalých porostů – patří sem ovocné stromy nebo ovocné keře, 

trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí (1). 

• Dospělá zvířata a jejich skupiny – položka obsahuje bez ohledu na výši ocenění 

plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus (1). 

• Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (1). 

• Jiný dlouhodobý hmotný majetek (1). 

1.3.2 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek je finanční podstaty a předpokládaná doba držení je delší 

než jeden rok (1). 

• Podíly v ovládaných a řízených osobách – podílem se rozumí podíl na 

základním kapitálu jiné účetní jednotky. 

• Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem – za podstatný vliv se 

považuje dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv. 

• Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly. 

• Zápůjčky a úvěry. 

• Jiný dlouhodobý finanční majetek (1). 

1.3 Členění dlouhodobého majetku z daňového hlediska 

Dlouhodobý majetek z daňového hlediska se člení na: 

• hmotný majetek, 

• nehmotný majetek (7). 

1.1.3 Hmotný majetek 

Toto vymezení je užší, což znamená, že ne každý majetek, který je účetními předpisy 

považován za dlouhodobý hmotný majetek, je hmotný majetek i z hlediska daně 

z příjmů (6). 

a) Samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tisíc Kč a 

které mají provozně-technické funkce delší než 1 rok. 

b) Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory bez ohledu na výši ocenění. 
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c) Stavby s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa – např. provoz lesních školek, oplocení sloužícího 

k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou. 

d) Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky. 

e) Dospělá zvířata, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tisíc Kč. 

f) Jiný majetek – např. technické zhodnocení od částky 40 tisíc Kč (7, §26). 

1.2.3 Nehmotný majetek 

Pro daňové účely se za nehmotný majetek nepovažuje goodwill a povolenky ne emise a 

preferenční limity (7). 

a) Zřizovací výdaje. 

b) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 

c) Software. 

d) Ocenitelná práva. 

e) Jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený 

zvláštním právním předpisem (7, §32a). 

 

Podmínky: 

• byl nabyt – úplatně, vkladem, přeměnou, darováním či děděním nebo byl 

vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, 

• vstupní cena je vyšší než 60 tisíc Kč, 

• doba použitelnosti je delší než 1 rok (7, §32a). 

1.4 Oceňování dlouhodobého majetku 

V průběhu účetního období (tj. k okamžiku uskutečnění účetního případu) se 

dlouhodobý majetek oceňuje některou ze tří cen (1). 

• Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho 

pořízením související (v souladu s účetními metodami). 

• Vlastní náklady – cena stanovená na úrovni přímých nákladů vynaložených na 

výrobu nebo jinou činnost a nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo 

jiné činnosti. 
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• Reprodukční cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje (2). 

 

Náklady, které vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku: 

a) příprava a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské 

služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, 

b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, 

c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a 

poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, 

d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení 

a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, 

clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, 

e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí 

provoz (3, §47). 

 

Náklady, které nevstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku: 

a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného 

stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s 

použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud 

tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, 

kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se 

drobnější závady, 

b) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného 

majetku do předcházejícího stavu, 

c) kursové rozdíly, 

d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, 

e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

f) náklady na zaškolení pracovníků (3, §47). 
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1.5 Technické zhodnocení majetku 

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a 

stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého majetku, kterými se vstupní 

cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než 40 tisíc Kč. Rekonstrukcí 

se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku. Pokud není technické zhodnocení samostatně odpisováno, zvyšuje vstupní 

cenu a zůstatkovou cenu příslušného hmotného majetku (4). 

 

Výsledkem technického zhodnocení majetku je, že se prodlouží doba životnosti (4). 

 

Technickým zhodnocením nejsou opravy a údržba, které udržují provozuschopnost 

majetku a účtují se od běžných provozních nákladů (1). 

1.6 Odpisování dlouhodobého majetku 

Charakteristické znaky dlouhodobého majetku: 

• fyzické opotřebení = postupné opotřebování dlouhodobého majetku, 

• morální opotřebení = technické zastarávání dlouhodobého majetku (6). 

 

Základní pojmy: 

• odpisy = finanční vyjádření opotřebení majetku za účetní období, 

• oprávky = úhrn odpisů za celou dosavadní dobu používání dlouhodobého 

majetku, 

• zůstatková cena = vstupní cena – oprávky (6). 

 

Odpisy dlouhodobého majetku se dělí do dvou skupin: 

• účetní, 

• daňové (6). 
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1.1.6 Účetní odpisy 

Účetní odpisy vyjadřují trvalé snížení dlouhodobého majetku. Tento odpis je pro účetní 

jednotku účetním nákladem. Způsob odpisování je plně v kompetenci účetní jednotky. 

Podkladem pro výpočet odpisů je odpisový plán, který je účetní jednotka povinna 

sestavit. Odpisový plán stanovuje způsob výpočtu a účtování odpisů, obsahuje soupis 

odpisového majetku pro příslušné účetní období a konkrétní metody účetního 

odpisování (6). 

Odpisy se počítají ze vstupní ceny, odpisuje se pouze do výše vstupní ceny. Doba 

odepisování není účetními předpisy stanovena, nesmí být ale kratší než 1 rok. Účetní 

odpisy by měly zohledňovat životnost a opotřebení majetku co nejreálněji a musí 

rovněž přispět k věrnému a poctivému obrazu účetnictví. Proto se účetní odpisy 

stanovují s přesností na měsíce (6).  

 

Způsob odepisování dlouhodobého majetku si účetní jednotka stanoví sama, 

rozhodujícím kritériem je např. hledisko času, doba použitelnosti či objem výkonů, 

počet ujetých km. Žádný závazný právní předpis nestanoví maximální délku účetního 

odpisování majetku (výjimka je goodwill, který se odepisuje rovnoměrně 60 měsíců a 

zřizovací výdaje, které je potřeba odepsat nejpozději v průběhu pěti let od vzniku 

společnosti) (6). 

 

Rovnoměrné (lineární) účetní odpisy 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
𝑉𝑐

𝑡
 

Kde: Vc  = vstupní cena 

t = počet let životnosti 

 

Při rovnoměrném odpisování se výše ročních (měsíčních) odpisů nemění. Hlavní 

výhodou tohoto odepisování je jeho jednoduchost (8). 

 

Zrychlené (degresivní) účetní odpisy 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
2Vc (t + 1 − i)

t (t + 1)
 

Kde: Vc  = vstupní cena 
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t  = počet let životnosti 

i  = rok odepisování 

 

Pro zrychlené odpisování platí pravidlo, že odpis v předchozím roce je vyšší než v roce 

následujícím. Základní přednost této metody odpisování spočívá v tom, že umožňuje 

rychlejší akumulaci ekonomických zdrojů podniku, a tím i rychlejší zavádění nové, 

moderní techniky. Chrání tedy podnik před morálním zastaráváním dlouhodobého 

majetku a zmenšuje nebezpečí inflace (8). 

 

Zpomalený (progresivní) účetní odpis 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
2𝑉𝑐 [(𝑡 + 1) − (𝑡 + 1 − 𝑖)]

𝑡 (𝑡 + 1)
 

Kde: Vc  = vstupní cena 

t  = počet let životnosti 

i  = rok odepisování 

 

Progresivní způsob odpisování může podnik zvolit, jestliže potřebuje v prvních letech 

snížit náklady, a naopak později pak snížit dosahovaný výsledek hospodaření (8). 

 

Odpis podle výkonu 

Používá se u strojů nebo zařízení a vyjadřuje technické (fyzické) opotřebení 

dlouhodobého majetku. Nevýhodou však je, že nezachycuje morální opotřebení 

dlouhodobého majetku. Výše odpisů závisí na předpokládaném celkovém výkonu a jeho 

rozložení během doby používání (8). 

1.2.6 Daňové odpisy 

Odpisování je zahrnování odpisů hmotného a nehmotného majetku do nákladů nutných 

k zajištění zdanitelného příjmu (5). 

 

Po uvedení hmotného majetku do užívání, musí účetní jednotka zatřídit tento majetek 

do některé z odpisových skupin (4). 
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Vlastník si určí pro každý nově pořízený majetek způsob odpisování a nelze jej změnit 

po celou dobu odpisování. Majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo zvýšené 

vstupní ceny (5). 

 

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru (8). 

 

Tab. 1: Minimální doba odpisování. (7, §30) 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Majetek, který je vyloučený z odpisování: 

• „majetek převedený bezúplatně podle smlouvy o finančním leasingu, pokud 

výdaje s jeho pořízením nepřevýší 40 tisíc Kč, 

• pěstitelské celky trvalých porostů, které nedosahovaly plodonosného stáří, 

• umělecká díla, 

• movité kulturní památky, 

• inventarizační přebytky hmotného majetku“ (6, s. 121). 

 

Rovnoměrné odpisy 

Odpisy jsou stanoveny ve výši jedné setiny vstupní ceny a přiřazené roční odpisové 

sazby. Když se odpisuje ze zvýšené vstupní ceny, použije se odpisová sazba pro 

zvýšenou vstupní cenu (4). 

 

Tab. 2: Roční odpisové sazby při rovnoměrném odepisování. (7, §31) 

Odpisová skupina 
Roční odpisová skupina 

1. rok odpisování Další roky odpisování Pro zvýšenou VC 

1 20 40 33,3 



 

23 
 

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 

 

V prvním roce odpisování je roční odpisová sazba poloviční než v dalších letech 

odpisování, protože jde o zjednodušení odpisového režimu, neboť se nehledí na to, ve 

které části roku byl majetek pořízen a uveden do používání (8). 

 

Vzorec pro výpočet rovnoměrného odpisu: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 = 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑥 
𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎

100
 

 

Vzorec pro výpočet rovnoměrného odpisu ze zvýšené vstupní ceny: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 = 𝑍𝑣ýš𝑒𝑛á 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑥 
𝑅𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑢

100
 

 

Zrychlené odpisy 

Ve zrychleném způsobu odpisování se v 1. roce odpisování vychází ze vstupní ceny a 

v dalších letech odpisování pak z dvojnásobku zůstatkové ceny (4). 

 

Tab. 3: Roční odpisové sazby při zrychleném odepisování. (7, §32) 

Odpisová skupina 
Roční odpisová skupina 

1. rok odpisování Další roky odpisování Pro zvýšenou VC 

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: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠1.𝑟𝑜𝑘 =  
𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 1. 𝑟𝑜𝑘
  

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑑𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 =  
2 𝑥 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦)

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡, 𝑝𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑗𝑖ž 𝑏𝑦𝑙𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛𝑜
 

 

Vzorec pro výpočet zrychleného odpisu ze zvýšené zůstatkové ceny: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝒗 𝒓𝒐𝒄𝒆 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒄𝒌é𝒉𝒐 𝒛𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏í =  
2 𝑥 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛á 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑐𝑒𝑛𝑢
 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑑𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 =  
2 𝑥 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦)

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑐𝑒𝑛𝑢 −

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡, 𝑝𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑏𝑦𝑙𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛𝑜 𝑧𝑒 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛é 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑐𝑒𝑛𝑦

 

1.3.6 Zvýšení odpisu v prvním roce 

Poplatník má možnost zvýšit odpis vybraného hmotného majetku v prvním roce jeho 

odpisování a to o 20 % s převážně zemědělskou a lesní výrobou, o 15 % pokud jsme 

vlastníkem zařízení na úpravu a čištění vod nebo o 20 % pokud vlastníme hmotný 

majetek zařazený v 1, 2 nebo 3 odpisové skupině. Poplatník musí být jeho prvním 

vlastníkem. V ZDP jsou stanoveny výjimky, u kterých toto zvýšení nelze uplatnit, jako 

např. u letadel, motocyklů, osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli 

silniční motorové dopravy a provozovateli autoškol, dále pak sanitní a pohřební vozidla 

(7). 

1.4.6 Odpisy nehmotného majetku 

Odpisy nehmotného majetku se počítají s přesností na celé měsíce, od měsíce 

následujícího po měsíci zařazení do užívání. Toto odpisování nelze přerušit (7). 

 

Vzorec pro výpočet odpisu:  

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í
 

 

Tab. 4: Doba odpisování u nehmotného majetku. (7, §32a) 

Majetek Doba odpisování 

Majetek se sjednanou dobou používání ve smlouvě dle dané smlouvy 
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Audiovizuální díla 18 měsíců 

Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců 

Ostatní nehmotný majetek 72 měsíců 

1.7 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se dá pořídit těmito způsoby: 

a) koupí, 

b) vytvořením vlastní činností, 

c) nabytím práv k výsledkům duševní a tvořivé činnosti, 

d) darováním, 

e) vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, 

f) bezúplatným převodem podle právních předpisů, 

g) převodem z osobního vlastnictví do obchodního majetku individuálního 

podnikatele (2). 

1.8 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku: 

Dlouhodobý majetek, který účetní jednotka už nepotřebuje, se vyřazuje z různých 

důvodů: 

• prodeje, 

• likvidace, 

• darování, 

• vkladu do jiné obchodní společnosti či družstva, 

• škody nebo manka, 

• převodu z obchodního majetku do osobního užívání (11). 

1.1.8 Důsledky vyřazení dlouhodobého majetku 

Vyřazení dlouhodobého majetku, který ještě není zcela odepsán, má daňové důsledky. 

Podle ZDP může poplatník uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu 

z hmotného a nehmotného majetku vyřazovaného před koncem zdaňovacího období. 

Zůstatková cena se zaúčtuje až po provedení polovičního odpisu (7). 
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1.9 Financování pořízení majetku 

Před pořízením majetku se musí společnost rozhodnout, jakým způsobem požadovaný 

majetek bude financovat. Jestli použije vlastní či cizí financování. Do vlastního 

financování patří nerozdělený výsledek hospodaření společnosti, vytvořené rezervy a 

odpisy. Mezi cizí financování patří vklady společníků do základního kapitálu, získání 

úvěru a pořízení na leasing (12).  

1.1.9 Koupě za hotové 

Základním předpokladem pro nákup majetku v hotovosti je, že má společnost volné 

finanční prostředky. Ale i když jsou k dispozici volné finanční prostředky, tak to nemusí 

znamenat, že je to nejvhodnější forma pořízení majetku. Je potřeba zvažovat alternativní 

metody pořízení majetku (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitosti. Náklady 

obětované příležitosti jsou definovány jako nerealizovaný prospěch, o který je dotyčný 

subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu (9). 

 

Výhody: 

• společnost se nezadluží, 

• stává se okamžitě vlastníkem pořízeného majetku, 

• není omezována v možnosti nakládání s tímto majetkem, 

• není zatížena v dalších období po koupi majetku tím, aby platila úvěrové nebo 

leasingové splátky (9). 

 

Nevýhody: 

• vysoké jednorázové hotovostní výdaje, které mají negativní vliv na peněžní tok 

(cash-flow), 

• výdaj na nákup majetku nelze považovat za jednorázový výdaj (náklad) daňově 

uznatelný. Daňově uznatelným nákladem jsou v tomto případě daňové odpisy. Z 

toho vyplývá, že výdej v hotovosti za majetek se rozloží do několika 

následujících zdaňovacích období v podobě odpisů (9). 
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1.2.9 Úvěr  

Pokud společnost nemá dostatek finančních prostředků na pořízení majetku, má 

možnost získat úvěr na financování potřebného majetku. Jedná se o smluvní vztah mezi 

dlužníkem a věřitelem, kdy věřitel (nejčastěji banka nebo úvěrová společnost) poskytne 

dlužníkovi požadovanou peněžní částku (12).    

 

Členění úvěrů: 

Úvěry se dají členit z více hledisek. Například dle druhu, času, zajištění a kvality. 

 

Dle druhu: 

• kontokorentní – spojení běžného a úvěrového účtu, kde klient má možnost 

přečerpat zůstatek na běžném účtu do stanového limitu, 

• investiční – slouží k financování investičních potřeb klienta, předmětem 

úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, jedná se o účelový úvěr a 

k jeho čerpání většinou dochází formou přímých úhrad, 

• provozní – slouží k financování provozních potřeb klienta, úvěr na pořízení 

oběžných aktiv – na zásoby, pohledávky a provozní nálady, jedná se o účelový 

úvěr a k jeho čerpání většinou dochází formou přímých úhrad, 

• ostatní úvěry (10). 

 

Dle hlediska času: 

• krátkodobé – splatnost do 1 roku, 

• střednědobé – splatnost od 1 roku do 5 let, 

• dlouhodobé – splatnost více jak 5 let (10). 

 

Dle hlediska zajištění: 

• zajištěné, 

• nezajištěné (10). 
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Dle hlediska kvality: 

• standardní – o úplném splacení tohoto úvěru nemá banka žádné pochybnosti, 

splátky jsou řádně hrazeny, žádná z nich není po splatnosti déle než 30 dní, 

• sledované – úplné splacení úvěru je také velice pravděpodobné, splátky jsou 

spláceny s dílčími problémy, ale žádná splátka není po splatnosti déle než 90 

dní, 

• ohrožené – dále se člení na úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové 

o nestandardní – úplné splácení je nejisté, částečné splácení je však vysoce 

pravděpodobné, žádná splátka není po splatnosti déle než 180 dní, 

o pochybné – úplné splácení je vysoce nepravděpodobné, dlužník splácí 

úvěr s problémy, ale žádná splátka není po splatnosti déle než 360 dní, 

o ztrátové – úplné splácení je nemožné, splátky úvěru jsou po splatnosti 

déle než 360 dní (10). 

 

Výhody: 

• není potřeba větší množství volných finančních prostředků, 

• nakoupený majetek se stává okamžikem nákupu majetkem společnosti a to dává 

právo kupujícímu ho daňově odepisovat (daňově uznatelný náklad), 

• placené úroky z úvěrů jsou také daňově uznatelný náklad (9). 

 

Nevýhody: 

• zadlužování společnosti, 

• vynakládání dalších nákladů na koupi – placené úroky z úvěrů, poplatky spojené 

s vedením úvěrových účtů a poplatky za vyřízení žádosti o úvěr (9). 

1.3.9 Leasing 

Alternativní způsob pořízení majetku a jeho podstatou je úplné užívání cizí věci, práva 

nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou ve vlastnictví leasingové společnosti nebo 

jiného pronajímatele, a to po sjednanou dobu. Leasing je tedy pronájem dlouhodobého 

majetku a představuje zdroj financování investičních potřeb podnikatelského subjektu 

(1). 
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Rozlišujeme 3 základní typy leasingu: 

• operativní leasing, 

• finanční leasing, 

• zpětný leasing (1). 

 

Operativní leasing 

Operativní leasing je běžný nájem, při kterém přenechá pronajímatel nájemci majetek 

na určitou dobu do užívání a po ukončení řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu 

dále ve vlastnictví pronajímatele. Obvykle je krátkodobější než leasing finanční a také 

doba pronájmu je většinou kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. 

Rizika a výnosy spojené s majetkem nepřechází na nájemce (10).  

 

Finanční leasing 

Finanční leasing je pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu 

najaté věci nájemcem. Doba trvání pronájmu je většinou delší než u operativního 

leasingu. Rizika a výnosy spojené s majetkem přechází na nájemce (9). 

 

Nájemné u finančního leasingu hmotného majetku je podle § 24 ZDP daňově 

uznatelným výdajem pouze pokud splní několik podmínek. První podmínkou je, že 

nájemné musí být časově rozlišováno, to znamená, že do zdaňovacího období je vždy 

zahrnuta pouze ta část nákladů, která s daným zdaňovacím obdobím časově souvisí. 

Dále je potřeba splnit minimální dobu nájmu, správný převod a stanovení kupní ceny 

(9).  

 

Doba nájmu musí být alespoň stejně dlouhá, jako minimální doba odpisování stanovená 

v § 30 ZDP. U hmotného movitého majetku, který je zařazen v 2. nebo 3. odpisové 

skupině, je možné dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitých věcí je minimální 

doba nájmu 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc předána uživateli ve 

stavu způsobilém k obvyklému užívání (10).  

 

Po ukončení finančního leasingu nesmí být kupní cena vyšší než zůstatková cena 

vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět pronájmu měl při 
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rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP k datu převodu vlastnického 

práva. Tato podmínka neplatí, pokud byl majetek v době prodeje 100 % odepsán 

rovnoměrnými odpisy (10). 

 

Po ukončení finančního leasingu musí být hmotný majetek zahrnut do obchodního 

majetku společnosti (10).  

 

Zpětný leasing 

Leasingová společnost kupuje předmět leasingu od původního majitele formou kupní 

smlouvy, následně jej původnímu majiteli pronajímá leasingovou smlouvou. Po řádném 

ukončení leasingu přechází odkupní smlouvou vlastnické právo k předmětu leasingu 

zpět na původního majitele (1). 

 

Výhody: 

• podnik nemusí disponovat peněžními prostředky v plné výši a vydat je najednou 

v celém objemu, 

• nájemné (leasingové splátky) se za podmínek stanovených zákonem dle § 24 

odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4-6 zákonu č 586/1992 Sb., považují za daňově 

uznatelný náklad, 

• leasing nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku, protože se neprojeví 

v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje (9). 

 

Nevýhody: 

• majetek zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví 

pronajímatele, 

• leasingová společnost (pronajímatel) přenáší na nájemce rizika vyplývající 

z vlastnictví majetku, jako by vlastníkem byl skutečně nájemce (9). 

1.10    Porovnání úvěru s finančním leasingem 

Při rozhodování o způsobu pořízení majetku na úvěr či leasing jsou důležité tři oblasti 

(9). 
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1.1.10 Administrativní náročnosti a práva volně disponovat s majetkem 

Vyřízení leasingu je obvykle administrativně méně náročné, než je tomu u úvěru. 

K sepsání leasingové smlouvy většinou stačí účetní závěrka za minulé roky a někdy též 

mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. Pokud pořizujeme majetek na leasing, tak 

zajištění je obvykle vyžadováno pouze u majetku s velmi vysokou pořizovací cenou, 

protože po celou dobu trvání leasingové smlouvy zůstává majetek vlastnictvím 

pronajímatele. Naproti tomu při žádosti o úvěr je požadavek na zajištění úvěrů vyšší, 

protože koupí majetku na úvěr se majetek stává okamžitě vlastnictvím kupujícího, a to 

vede ke značně složitější administrativě (9). 

 

Velikou výhodou koupě na úvěr je, že vlastnické právo k majetku přechází na 

kupujícího již ode dne podpisu smlouvy. Práva vlastníka volně nakládat s daným 

majetkem tak nejsou nijak omezena (9). 

1.2.10 Daňové dopady 

U úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem, při splnění stanovených podmínek ZDP, 

placené úroky, poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů a daňové 

odpisy (9). 

 

U finančního leasingu je daňově uznatelným nákladem, za podmínek stanovených 

zákonem dle § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4-6 zákona č 586/1992 Sb., placené 

nájemné, 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 
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hodnotu 40 000 Kč; těmito výdaji mohou být např. výdaje na instalaci, montáž, výdaje 

spojené s dopravou, clo atd.  (9). 

1.3.10 Finanční náročnost pořízení 

Velmi důležitou oblastí, kterou je nutné zvažovat při pořízení majetku formou leasingu 

nebo úvěru, jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu 

úvěrového nebo leasingového vztahu. Jednou z možností, jak porovnat výhodnost 

leasingového nebo úvěrového financování je například metoda čisté výhody leasingu, 

ve které jde o porovnání čisté současné hodnoty investice financované leasingem a 

financované z úvěru. Pokud vyjde větší čistá současná hodnota investice u investice 

financované úvěrem, tak je výhodnější pořídit majetek na úvěr a naopak. Pokud vyjde 

hodnota tohoto ukazatele kladná, pak platí, že výhodnější je financování investice 

prostřednictvím leasingu a naopak (9). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Společnost BHB Dědová s.r.o. v rámci zvýšení výroby a konkurenceschopnosti se 

rozhodla investovat do koupě nového frézovacího centra na grafit. Uvolnila by prostor 

na CNC obráběcím stroji, a tím by mohla přijímat více zakázek. Společnost by ráda 

zvolila takový způsob financování, aby byl z daňového hlediska co nejvýhodnější. Po 

konzultaci s vedením firmy jsme zvolili akontaci 10-20 % z ceny pořizovaného stroje. 

2.1 Informace o společnosti 

Obchodní firma:   BHB Dědová s.r.o. 

Sídlo:    Hálková 898, Hlinsko, PSČ 539 01 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 Truhlářství, podlahářství 

 Zámečnictví, nástrojářství 

Zapsáno do OR:   21. ledna 2000 

 

Kompletní informace o společnosti jsou předmětem výpisu z obchodního rejstříku, 

který naleznete v příloze 1.   

 

Společnost je plátcem DPH, proto si může uplatnit odpočet DPH na vstupu, a tak snížit 

částku odváděného DPH.  

 

Pořizovaný stroj:  Frézovací centrum na grafit PENTA P432HSC 

Cena bez DPH:  3 000 000 Kč 

DPH 21 %:   630 000 Kč 

Cena s DPH:   3 630 000 Kč 
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Financování Frézovacího centra na grafit úvěrem budu porovnávat u společností 

MONETA Leasing a UNILEASING. Financování frézovacího centra finančním 

leasingem u společností MONETA Leasing a UniCredit Leasing CZ. 

Frézovací centrum na grafit bude pořízeno na podzim tohoto roku, proto jsem 

leasingové i úvěrové splátky počítala od měsíce září. 

2.2 Výpočet odpisů 

Frézovací centrum na grafit spadá do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. 

Firma bude centrum vlastnit jako první vlastník, a tak na základě §31 odst. 4 ZDP může 

firma využít zvýšení odpisu v prvním roce o 10 %. 

 

Tab. 5: Výpočet rovnoměrných odpisů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2017 3 000 000 Kč 330 000 Kč 330 000 Kč 2 670 000 Kč 

2018 3 000 000 Kč 667 500 Kč 997 500 Kč 2 002 500 Kč 

2019 3 000 000 Kč 667 500 Kč 1 665 000 Kč 1 335 000 Kč 

2020 3 000 000 Kč 667 500 Kč 2 332 500 Kč 667 500 Kč 

2021 3 000 000 Kč 667 500 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 

 

Tab. 6: Výpočet rovnoměrných odpisů s navýšením odpisu o 10 % v prvním roce odpisování. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2017 3 000 000 Kč 630 000 Kč 630 000 Kč 2 370 000 Kč 

2018 3 000 000 Kč 592 500 Kč 1 222 500 Kč 1 777 500 Kč 

2019 3 000 000 Kč 592 500 Kč 1 815 000 Kč 1 185 000 Kč 

2020 3 000 000 Kč 592 500 Kč 2 407 500 Kč 592 500 Kč 

2021 3 000 000 Kč 592 500 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 

 

Tab. 7: Výpočet zrychlených odpisů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2017 3 000 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 2 400 000 Kč 

2018 3 000 000 Kč 960 000 Kč 1 560 000 Kč 1 440 000 Kč 

2019 3 000 000 Kč 720 000 Kč 2 280 000 Kč 720 000 Kč 
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2020 3 000 000 Kč 480 000 Kč 2 760 000 Kč 240 000 Kč 

2021 3 000 000 Kč 240 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 

 

Tab. 8: Výpočet zrychlených odpisů s navýšením odpisu o 10 % v prvním roce odpisování. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2017 3 000 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 2 100 000 Kč 

2018 3 000 000 Kč 840 000 Kč 1 740 000 Kč 1 260 000 Kč 

2019 3 000 000 Kč 630 000 Kč 2 370 000 Kč 630 000 Kč 

2020 3 000 000 Kč 420 000 Kč 2 790 000 Kč 210 000 Kč 

2021 3 000 000 Kč 210 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 

 

 

 

Graf 1: Srovnání výše odpisů u jednotlivých metod odpisování. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Největší část z pořizovací ceny stroje se nejrychleji dostane do daňových nákladů 

pomocí zrychleného odpisu s navýšením odpisu v 1. roce odpisování. Naopak 

nejpomaleji se do daňových nákladů dostane prostřednictvím rovnoměrného odpisu. 
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Díky tomu, že firma požaduje, aby se náklady rovnoměrně rozdělili do odpisovaných 

let, tak je nejvýhodnější použít rovnoměrný odpis s navýšením v 1. roce odpisování.  

2.3 Pořízení v hotovosti 

Abychom mohli obráběcí centrum koupit z vlastních zdrojů, musíme mít volné finanční 

prostředky. Zejména pro malý podnik je tak velký výdaj velmi rizikový. Nemusel by 

poté být schopen zavčasu splácet své závazky. Cenu obráběcího centra lze uplatnit do 

nákladů až po zařazení do dlouhodobého majetku firmy a to postupně, prostřednictvím 

odpisů. 

 

Při pořízení obráběcího centra z vlastních zdrojů jsou následující platební podmínky. 

Nejdříve se musí zaplatit záloha 20 % z pořizovací ceny při podpisu smlouvy. 

Zbývajících 80 % se zaplatí po předání stroje v místě plnění a podpisu předávacího 

protokolu. 

 

Tab. 9: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj Daňově uznatelné náklady (Odpisy) 

2017 3 630 000 Kč 630 000 Kč 

2018 0 Kč 592 500 Kč 

2019 0 Kč 592 500 Kč 

2020 0 Kč 592 500 Kč 

2021 0 Kč 592 500 Kč 

Celkem 3 630 000 Kč 3 000 000 Kč 

 

Obráběcí centrum je velice drahé, a tak i jednorázové výdaje jsou příliš vysoké. Do 

nákladu půjde každý rok podobná částka, protože se odpisuje rovnoměrně s navýšením 

v 1. roce odpisování. 

2.4 Pořízení na úvěr 

Další možností, jak financovat nákup frézovacího centra, je úvěr. Abychom ho mohli 

získat musíme bance předložit: 
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• výpis z obchodního rejstřík nebo jiný doklad opravňující k podnikatelské 

činnosti, 

• přiznání k dani z příjmů za poslední ukončené účetní období, 

• aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát, 

• účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k účetní závěrce, 

• alespoň 3 měsíční výpisy z běžného účtu vedeného v hlavní bance. 

 

Při financování dlouhodobého majetku úvěrem je majetek okamžitě zařazeno do 

majetku společnosti a tím pádem se může začít hned daňově odepisovat. Pomocí odpisů 

se do daňových nákladů dostane pořizovací cena frézovacího centra. Dále se do 

daňových nákladů dostanou úroky po splnění podmínek dle § 24 a §25 ZDP. 

 

Pro získání nabídky na úvěr jsem oslovila 2 společnosti nabízející úvěry: společnost 

MONETA Leasing a UNILEASING. Obě společnosti mi poskytly nabídky se 

splácením 48 a 60 měsíců a s akontací 10–20 %. Pojištění do výše splátky 

zakalkulováno není, protože mi ho banky nevyčíslily.  

2.1.4 Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 10 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 48 měsíců s akontací 10 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 10: Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 10 % 363 000 Kč 

Výše úvěru 3 267 000 Kč 

Měsíční splátka 71 653 Kč 

Počet měsíčních splátek 48 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 439 344 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 802 344 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 172 344 Kč 
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Při úvěru ve výši 3 267 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 439 344 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 

172 344 Kč více.  

 

Tab. 11: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 649 612 Kč 630 000 Kč 14 362 Kč 644 362 Kč 

2018 859 836 Kč 592 500 Kč 43 086 Kč 635 586 Kč 

2019 859 836 Kč 592 500 Kč 43 086 Kč 635 586 Kč 

2020 859 836 Kč 592 500 Kč 43 086 Kč 635 586 Kč 

2021 573 224 Kč 592 500 Kč 28 724 Kč 621 224 Kč 

Celkem 3 802 344 Kč 3 000 000 Kč 172 344 Kč 3 172 344 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 802 344 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 172 344 Kč. Jelikož je akontace pouze 10 %, tak peněžní výdaje v roce 

pořízení nejsou větší než v dalších 3 letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok 

skoro stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 

10 % v prvním roce odpisování. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově 

uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích 

ano. 

2.2.4 Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 20 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 48 měsíců s akontací 20 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 12: Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 20 % 726 000 Kč 

Výše úvěru 2 904 000 Kč 

Měsíční splátka 63 692 Kč 
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Počet měsíčních splátek 48 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 057 216 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 783 216 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 153 216 Kč 

 

Při úvěru ve výši 2 904 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 057 216 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 153 

216 Kč více. 

 

Tab. 13: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Období Celkem 

2017 980 768 Kč 630 000 Kč 12 768 Kč 642 768 Kč 

2018 764 304 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2019 764 304 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2020 764 304 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2021 509 536 Kč 592 500 Kč 25 536 Kč 618 036 Kč 

Celkem 3 783 216 Kč 3 000 000 Kč 153 216 Kč 3 153 216 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 783 216 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 153 216 Kč. Jelikož je akontace 20 %, tak peněžní výdaje v roce pořízení 

jsou o něco větší než v dalších letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok skoro 

stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 10 % 

v prvním roce odpisování. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově uznatelnými 

náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích ano. 

2.3.4 Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 60 měsíců s akontací 10 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 14: Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 
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Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 10 % 363 000 Kč 

Výše úvěru 3 267 000 Kč 

Měsíční splátka 58 041 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 482 460 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 845 460 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 215 460 Kč 

 

Při úvěru ve výši 3 267 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 482 460 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 215 

460 Kč více.  

 

Tab. 15: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Období Celkem 

2017 595 164 Kč 630 000 Kč 14 364 Kč 644 364 Kč 

2018 696 492 Kč 592 500 Kč 43 092 Kč 635 592 Kč 

2019 696 492 Kč 592 500 Kč 43 092 Kč 635 592 Kč 

2020 696 492 Kč 592 500 Kč 43 092 Kč 635 592 Kč 

2021 696 492 Kč 592 500 Kč 43 092 Kč 635 592 Kč 

2022 464 328 Kč 0 Kč 28 728 Kč 28 728 Kč 

Celkem 3 845 460 Kč 3 000 000 Kč 215 460 Kč 3 215 460 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 845 460 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 215 460 Kč. Jelikož je akontace pouze 10 %, tak peněžní výdaje v roce 

pořízení nejsou větší než v dalších 4 letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok 

skoro stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 

10 % v prvním roce odpisování. Až v roce 2022 jsou daňově uznatelné náklady velice 

malé, oproti peněžním výdajům, protože se už se v předchozím roce frézovací centrum 

zcela odepsalo. Tvoří je pouze úroky z úvěru. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a 
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daňově uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve 

výdajích ano. 

2.4.4 Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 60 měsíců s akontací 20 % a s fixní výší splátky. 

 
Tab. 16: Nabídka úvěru od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 20 % 726 000 Kč 

Výše úvěru 2 904 000 Kč 

Měsíční splátka 51 592 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 095 520 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 821 520 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 191 520 Kč 

 

Při úvěru ve výši 2 904 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 095 520 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 191 

520 Kč více.  

 

Tab. 17: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 932 368 Kč 630 000 Kč 12 768 Kč 642 768 Kč 

2018 619 104 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2019 619 104 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2020 619 104 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2021 619 104 Kč 592 500 Kč 38 304 Kč 630 804 Kč 

2022 412 736 Kč 0 Kč 25 536 Kč 25 536 Kč 

Celkem 3 821 520 Kč 3 000 000 Kč 191 520 Kč 3 191 520 Kč 
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Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 821 520 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 191 520 Kč. Jelikož je akontace 20 %, tak peněžní výdaje v roce pořízení 

jsou o něco větší než v dalších letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok skoro 

stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 10 % 

v prvním roce odpisování. Až v roce 2022 jsou daňově uznatelné náklady velice malé, 

oproti peněžním výdajům, protože se už se v předchozím roce frézovací centrum zcela 

odepsalo. Tvoří je pouze úroky z úvěru. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově 

uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích 

ano. 

2.5.4 Nabídka úvěru od UNILEASING na 48 měsíců s akontací 10 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 48 měsíců s akontací 10 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 18: Nabídka úvěru od UNILEASING na 48 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 10 % 363 000 Kč 

Výše úvěru 3 267 000 Kč 

Měsíční splátka 74 794 Kč 

Počet měsíčních splátek 48 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 590 112 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 953 112 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 323 112 Kč 

 

Při úvěru ve výši 3 267 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 590 112 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 323 

112 Kč více.  
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Tab. 19: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 662 176 Kč 630 000 Kč 26 926 Kč 656 926 Kč 

2018 897 528 Kč 592 500 Kč 80 778 Kč 673 278 Kč 

2019 897 528 Kč 592 500 Kč 80 778 Kč 673 278 Kč 

2020 897 528 Kč 592 500 Kč 80 778 Kč 673 278 Kč 

2021 598 352 Kč 592 500 Kč 53 852 Kč 646 352 Kč 

Celkem 3 953 112 Kč 3 000 000 Kč 323 112 Kč 3 323 112 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 953 112 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 323 112 Kč. Jelikož je akontace pouze 10 %, tak peněžní výdaje v roce 

pořízení nejsou větší než v dalších 3 letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok 

skoro stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 

10 % v prvním roce odpisování. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově 

uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích 

ano. 

2.6.4 Nabídka úvěru od UNILEASING na 48 měsíců s akontací 20 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 48 měsíců s akontací 20 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 20: Nabídka úvěru od UNILEASING na 48 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 20 % 726 000 Kč 

Výše úvěru 2 904 000 Kč 

Měsíční splátka 66 483 Kč 

Počet měsíčních splátek 48 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 191 184 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 3 917 184 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 287 184 Kč 



 

44 
 

 

Při úvěru ve výši 2 904 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 191 184 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 287 

184 Kč více. 

 

Tab. 21: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 991 932 Kč 630 000 Kč 23 932 Kč 653 932 Kč 

2018 797 796 Kč 592 500 Kč 71 796 Kč 664 296 Kč 

2019 797 796 Kč 592 500 Kč 71 796 Kč 664 296 Kč 

2020 797 796 Kč 592 500 Kč 71 796 Kč 664 296 Kč 

2021 531 864 Kč 592 500 Kč 47 864 Kč 640 364 Kč 

Celkem 3 917 184 Kč 3 000 000 Kč 287 184 Kč 3 287 184 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 3 917 184 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 287 184 Kč. Jelikož je akontace 20 %, tak peněžní výdaje v roce pořízení 

jsou o něco větší než v dalších letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok skoro 

stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 10 % 

v prvním roce odpisování. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově uznatelnými 

náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích ano. 

2.7.4 Nabídka úvěru od UNILEASING na 60 měsíců s akontací 10 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 60 měsíců s akontací 10 % a s fixní výší splátky. 

 

Tab. 22: Nabídka úvěru od UNILEASING na 60 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 10 % 363 000 Kč 

Výše úvěru 3 267 000 Kč 

Měsíční splátka 61 503 Kč 
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Počet měsíčních splátek 60 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 690 180 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 4 053 180 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 423 180 Kč 

 

Při úvěru ve výši 3 267 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 690 180 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 423 

180 Kč více.  

 

Tab. 23: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 609 012 Kč 630 000 Kč 28 212 Kč 658 212 Kč 

2018 738 036 Kč 592 500 Kč 84 636 Kč 677 136 Kč 

2019 738 036 Kč 592 500 Kč 84 636 Kč 677 136 Kč 

2020 738 036 Kč 592 500 Kč 84 636 Kč 677 136 Kč 

2021 738 036 Kč 592 500 Kč 84 636 Kč 677 136 Kč 

2022 492 024 Kč 0 Kč 56 424 Kč 56 424 Kč 

Celkem 4 053 180 Kč 3 000 000 Kč 423 180 Kč 3 423 180 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 4 053 180 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 423 140 Kč. Jelikož je akontace pouze 10 %, tak peněžní výdaje v roce 

pořízení nejsou větší než v dalších 4 letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok 

skoro stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 

10 % v prvním roce odpisování. Až v roce 2022 jsou daňově uznatelné náklady velice 

malé, oproti peněžním výdajům, protože se už se v předchozím roce frézovací centrum 

zcela odepsalo. Tvoří je pouze úroky z úvěru. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a 

daňově uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve 

výdajích ano. 

2.8.4 Nabídka úvěru od UNILEASING na 60 měsíců s akontací 20 % 

V tabulce níže shrnu nabídku úvěru na 60 měsíců s akontací 20 % a s fixní výší splátky. 
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Tab. 24: Nabídka úvěru od UNILEASING na 60 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

DPH z pořizovací ceny 630 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Akontace 20 % 726 000 Kč 

Výše úvěru 2 904 000 Kč 

Měsíční splátka 54 669 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Celkově zaplaceno za úvěr 3 280 140 Kč 

Celkově zaplaceno za frézovací centrum 4 006 140 Kč 

Celkově zaplaceno na úrocích 376 140 Kč 

 

Při úvěru ve výši 2 904 000 Kč by společnost zaplatila celkově 3 280 140 Kč. 

S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila o 376 

140 Kč více.  

 

Tab. 25: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady 

Odpis Úrok Celkem 

2017 944 676 Kč 630 000 Kč 25 076 Kč 655 076 Kč 

2018 656 028 Kč 592 500 Kč 75 228 Kč 667 728 Kč 

2019 656 028 Kč 592 500 Kč 75 228 Kč 667 728 Kč 

2020 656 028 Kč 592 500 Kč 75 228 Kč 667 728 Kč 

2021 656 028 Kč 592 500 Kč 75 228 Kč 667 728 Kč 

2022 437 352 Kč 0 Kč 50 152 Kč 50 152 Kč 

Celkem 4 006 140 Kč 3 000 000 Kč 376 140 Kč 3 376 140 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové peněžní výdaje jsou 4 006 140 Kč a daňově uznatelné 

náklady 3 376 140 Kč. Jelikož je akontace 20 %, tak peněžní výdaje v roce pořízení 

jsou o něco větší než v dalších letech. Daňově uznatelné náklady jsou každý rok skoro 

stejné. Je to dáno tím, že firma použila rovnoměrné odpisy s navýšením odpisu o 10 % 

v prvním roce odpisování. Až v roce 2022 jsou daňově uznatelné náklady velice malé, 
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oproti peněžním výdajům, protože se už se v předchozím roce frézovací centrum zcela 

odepsalo. Tvoří je pouze úroky z úvěru. Velký rozdíl mezi peněžními výdaji a daňově 

uznatelnými náklady způsobuje to, že v odpisech není započítáno DPH ale ve výdajích 

ano. 

2.9.4 Srovnání jednotlivých úvěrových nabídek 

Nyní porovnám všechny nabídky úvěrů dle velikosti splátek, celkově zaplacené částky 

za frézovací centrum a přeplatku oproti platbě v hotovosti. Úvěry budu porovnávat ve 

čtyřech skupinách, a to podle doby splácení a výše akontace. 

 

 

Graf 2: Srovnání výše měsíčních splátek úvěru. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejnižší výše splátek je dosaženo u úvěru s nejvyšší dobou splácení a zároveň 

s nejvyšší výší akontace. Nejnižší splátky je dosaženo u úvěru na 60 měsíců s akontací 

20 % u společnosti MONETA Leasing, a to v celkové výši 51 592 Kč. Naopak nejvyšší 

splátku dosahuje úvěr na 48 měsíců s akontací 10 % u společnosti UNILEASING. 

Nabídky na úvěr od MONETA Leasing dosahují vždy nižších splátek než od 

společnosti UNILEASING, a to ve všech čtyřech skupinách. 
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Graf 3: Srovnání celkově zaplacené částky za frézovací centrum. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková hodnota zaplacená za frézovací centrum je nejnižší u společnosti MONETA 

Leasing, při době splácení 48 měsíců a s 20% akontací. Naopak nejvyšší je u 

společnosti UNILEASING, při době splácení 60 měsíců a s akontací 10 %.  

 

 

Graf 4: Srovnání výše přeplatku oproti platbě v hotovosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Přeplatek oproti platbě v hotovosti představuje celkové úroky z úvěru. Z grafu jde 

pěkně vidět, že společnost UNILEASING má větší úrokové sazby než společnost 

MONETA Leasing, a tím je i o dost dražší.  

2.5 Pořízení na leasing 

Jako třetí možností, jak financovat frézovací centrum, je finanční leasing. Aby mohly 

být leasingové splátky daňově uznatelným nákladem, musí splňovat zákonem stanovené 

podmínky. V případě našeho finančního leasingu byli všechny podmínky splněny. 

 

Pro získání nabídky na finanční leasing jsem oslovila 2 společnosti nabízející finanční 

leasing: společnost MONETA Leasing a UniCredit Leasing CZ. Společnost UniCredit 

Leasing mi poskytla nabídky se splácením 54 a 60 měsíců a s akontací 10–20 %. 

Společnost MONETA Leasing mi poskytla stejné nabídky, ale u leasingu na 54 měsíců 

je doba splácení 48 měsíců. Zbylých 6 měsíců bude splátka nulová. Obě nabídky jsou 

počítané bez pojištění. Odkupní cena je u obou nabídek 1 210 Kč s DPH. 

 

Společnost BHB Dědová s.r.o. je plátce DPH, tudíž má nárok na jeho odpočet, proto 

budu počítat s částkami bez DPH. Pouze u peněžních výdajů počítám s částkou včetně 

DPH, aby bylo vidět kolik finančních prostředků celkem musí společnost vynaložit. U 

leasingu je daňově uznatelný náklad pouze zaplacené nájemné a poměrná část 

mimořádné splátky připadající na jeden měsíc. Splátky, stejně jako u úvěru, jsou 

počítány od září 2017. 

 

Součástí nabídky od UniCredit Leasing je i majetkové pojištění 12 600 Kč na rok, při 

měsíční splátce 1 050 Kč. Tuto částku do kalkulace nezahrnuji.  

2.1.5 Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 10 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti MONETA 

Leasing na 54 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 10 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit.  

 



 

50 
 

Tab. 26: Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 300 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 363 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 59 045 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 71 445 Kč 

Počet měsíčních splátek 48 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 135 160 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 793 570 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 136 160 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 164 780 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 793 

570 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 164 780 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 27: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období 
Peněžní 

výdaj 

Daňově uznatelné náklady Náklady 

příštích období Splátka Akontace Celkem 

2017 648 780 Kč 236 180 Kč 22 222 Kč 258 402 Kč 277 778 Kč 

2018 857 340 Kč 708 540 Kč 66 667 Kč 775 207 Kč 211 111 Kč 

2019 857 340 Kč 708 540 Kč 66 667 Kč 775 207 Kč 144 444 Kč 

2020 857 340 Kč 708 540 Kč 66 667 Kč 775 207 Kč 77 778 Kč 

2021 571 560 Kč 472 360 Kč 66 667 Kč 539 027 Kč 11 111 Kč 
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2022 1 210 Kč 1 000 Kč 11 111 Kč 12 111 Kč 0 Kč 

Celkem 3 793 570 Kč 2 835 160 Kč 300 000 Kč 3 135 160 Kč - 

 

Nabídka je na leasing trvající 54 měsíců, ale doba splácení je pouze 48 měsíců. 

Posledních 6 měsíců je splátka nulová, proto v roce ukončení smlouvy je peněžním 

výdajem jenom odkupní cena stroje. Do daňově uznatelných nákladů se započítá cena 

odkupu stroje a poměrná část akontace. 

2.2.5 Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 20 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti MONETA 

Leasing na 54 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 20 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit.  

 

Tab. 28: Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 600 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 726 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 52 484 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 63 506 Kč 

Počet měsíčních splátek 48 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 120 232 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 775 498 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 121 232 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 146 708 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 775 

498 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 146 708 Kč více.  
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Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 29: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady 

příštích období Splátka Akontace Celkem 

2017 980 024 Kč 209 936 Kč 44 444 Kč 254 380 Kč 555 556 Kč 

2018 762 072 Kč 629 808 Kč 133 333 Kč 763 141 Kč 422 222 Kč 

2019 762 072 Kč 629 808 Kč 133 333 Kč 763 141 Kč 288 889 Kč 

2020 762 072 Kč 629 808 Kč 133 333 Kč 763 141 Kč 155 556 Kč 

2021 508 048 Kč 419 872 Kč 133 333 Kč 553 205 Kč 22 222 Kč 

2022 1 210 Kč 1 000 Kč 22 222 Kč 23 222 Kč 0 Kč 

Celkem 3 775 498 Kč 2 520 232 Kč 600 000 Kč 3 120 232 Kč - 

 

Nabídka je na leasing trvající 54 měsíců, ale doba splácení je pouze 48 měsíců. 

Posledních 6 měsíců je splátka nulová, proto v roce ukončení smlouvy je peněžním 

výdajem jenom odkupní cena stroje. Do daňově uznatelných nákladů se započítá cena 

odkupu stroje a poměrná část akontace. 

2.3.5 Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti MONETA 

Leasing na 60 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 10 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 

 

Tab. 30: Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 300 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 363 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 47 818 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 57 860 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 
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Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 170 080 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 835 810 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 171 080 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 207 020 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 835 

810 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 207 020 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 31: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady příštích 

období Splátka Akontace Celkem 

2017 594 440 Kč 191 272 Kč 20 000 Kč 211 272 Kč 280 000 Kč 

2018 694 320 Kč 573 816 Kč 60 000 Kč 633 816 Kč 220 000 Kč 

2019 694 320 Kč 573 816 Kč 60 000 Kč 633 816 Kč 160 000 Kč 

2020 694 320 Kč 573 816 Kč 60 000 Kč 633 816 Kč 100 000 Kč 

2021 694 320 Kč 573 816 Kč 60 000 Kč 633 816 Kč 40 000 Kč 

2022 464 090 Kč 383 544 Kč 40 000 Kč 423 544 Kč 0 Kč 

Celkem 3 835 810 Kč 2 870 080 Kč 300 000 Kč 3 170 080 Kč - 

 

Odkupní cena frézovacího centra je zahrnuta v roce 2022 v peněžních výdajích a ve 

splátce v daňově uznatelných nákladech.  
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2.4.5 Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti MONETA 

Leasing na 60 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 20 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 

 

Tab. 32: Nabídka leasingu od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 600 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 726 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 42 505 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 51 431 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 151 300 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 813 070 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 152 300 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 184 280 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 835 

810 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 207 020 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 
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Tab. 33: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady příštích 

období Splátka Akontace Celkem 

2017 931 724 Kč 170 020 Kč 40 000 Kč 210 020 Kč 560 000 Kč 

2018 617 172 Kč 510 060 Kč 120 000 Kč 630 060 Kč 440 000 Kč 

2019 617 172 Kč 510 060 Kč 120 000 Kč 630 060 Kč 320 000 Kč 

2020 617 172 Kč 510 060 Kč 120 000 Kč 630 060 Kč 200 000 Kč 

2021 617 172 Kč 510 060 Kč 120 000 Kč 630 060 Kč 80 000 Kč 

2022 412 658 Kč 341 040 Kč 80 000 Kč 421 040 Kč 0 Kč 

Celkem 3 813 070 Kč 2 551 300 Kč 600 000 Kč 3 151 300 Kč - 

 

2.5.5 Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 10 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti UniCredit 

Leasing na 54 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 10 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 

 

Tab. 34: Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 300 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 363 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 55 103 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 66 675 Kč 

Počet měsíčních splátek 54 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 276 562 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 964 660 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 277 562 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 335 870 Kč 
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Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 964 

660 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 335 870 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 35: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady 

příštích období Splátka Akontace Celkem 

2017 629 700 Kč 220 412 Kč 22 222 Kč 242 634 Kč 277 778 Kč 

2018 800 100 Kč 661 236 Kč 66 667 Kč 727 903 Kč 211 111 Kč 

2019 800 100 Kč 661 236 Kč 66 667 Kč 727 903 Kč 144 444 Kč 

2020 800 100 Kč 661 236 Kč 66 667 Kč 727 903 Kč 77 778 Kč 

2021 800 100 Kč 661 236 Kč 66 667 Kč 727 903 Kč 11 111 Kč 

2022 134 560 Kč 111 206 Kč 11 111 Kč 122 317 Kč 0 Kč 

Celkem 3 964 660 Kč 2 976 562 Kč 300 000 Kč 3 276 562 Kč - 

 

2.6.5 Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 20 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti UniCredit 

Leasing na 54 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 20 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 

 

Tab. 36: Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 600 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 726 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 48 979 Kč 
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Měsíční leasingová splátka s DPH 59 264 Kč 

Počet měsíčních splátek 54 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 245 866 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 927 466 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 246 866 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 298 676 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 927 

466 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 298 676 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 37: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady příštích 

období Splátka Akontace Celkem 

2017 963 056 Kč 195 916 Kč 44 444 Kč 240 360 Kč 555 556 Kč 

2018 711 168 Kč 587 748 Kč 133 333 Kč 721 081 Kč 422 222 Kč 

2019 711 168 Kč 587 748 Kč 133 333 Kč 721 081 Kč 288 889 Kč 

2020 711 168 Kč 587 748 Kč 133 333 Kč 721 081 Kč 155 556 Kč 

2021 711 168 Kč 587 748 Kč 133 333 Kč 721 081 Kč 22 222 Kč 

2022 119 738 Kč 98 958 Kč 22 222 Kč 121 180 Kč 0 Kč 

Celkem 3 927 466 Kč 2 645 866 Kč 600 000 Kč 3 245 866 Kč - 

 

2.7.5 Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti UniCredit 

Leasing na 60 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 10 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 
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Tab. 38: Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 60 měsíců s akontací 10 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 300 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 363 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 49 779 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 60 233 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 287 740 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 978 190 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 288 740 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 349 400 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 978 

190 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 349 400 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 

 

Tab. 39: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období 
Peněžní 

výdaj 

Daňově uznatelné náklady Náklady 

příštích období Splátka Akontace Celkem 

2017 603 932 Kč 199 116 Kč 20 000 Kč 219 116 Kč 280 000 Kč 

2018 722 796 Kč 597 348 Kč 60 000 Kč 657 348 Kč 220 000 Kč 

2019 722 796 Kč 597 348 Kč 60 000 Kč 657 348 Kč 160 000 Kč 

2020 722 796 Kč 597 348 Kč 60 000 Kč 657 348 Kč 100 000 Kč 

2021 722 796 Kč 597 348 Kč 60 000 Kč 657 348 Kč 40 000 Kč 
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2022 483 074 Kč 399 232 Kč 40 000 Kč 439 232 Kč 0 Kč 

Celkem 3 978 190 Kč 2 987 740 Kč 300 000 Kč 3 287 740 Kč - 

 

2.8.5 Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 60 měsíců s akontací 20 % 

V následující tabulce shrnu nabídku finančního leasingu od společnosti UniCredit 

Leasing na 60 měsíců s mimořádnou splátkou ve výši 20 % z kupní ceny frézovacího 

centra na grafit. 

 

Tab. 40: Nabídka leasingu od UniCredit Leasing na 60 měsíců s akontací 20 %. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Pořizovací cena bez DPH 3 000 000 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH 3 630 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % bez DPH 600 000 Kč 

Mimořádná splátka 10 % s DPH 726 000 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH 44 247 Kč 

Měsíční leasingová splátka s DPH 53 539 Kč 

Počet měsíčních splátek 60 

Odkupní cena bez DPH 1 000 Kč 

Odkupní cena bez DPH 1 210 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing bez DPH 3 255 820 Kč 

Celkově zaplaceno za leasing s DPH 3 939 550 Kč 

Přeplatek na leasingu bez DPH 256 820 Kč 

Přeplatek na leasingu s DPH 310 760 Kč 

 

Při leasingu ve výši 3 630 000 Kč včetně DPH by společnost zaplatila celkově 3 939 

550 Kč. S porovnáním pořízení frézovacího centra z vlastních zdrojů by firma zaplatila 

o 310 760 Kč více.  

 

Níže v tabulce jsou přehledně zobrazeny leasingové platby, daňově uznatelné náklady a 

náklady příštích období za dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově uznatelné náklady 

se skládají ze splátky leasingu a z poměrné části akontace připadající na daný rok. 
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Tab. 41: Přehled peněžních výdajů a daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Peněžní výdaj 
Daňově uznatelné náklady Náklady 

příštích období Splátka Akontace Celkem 

2017 940 156 Kč 176 988 Kč 40 000 Kč 216 988 Kč 560 000 Kč 

2018 642 468 Kč 530 964 Kč 120 000 Kč 650 964 Kč 440 000 Kč 

2019 642 468 Kč 530 964 Kč 120 000 Kč 650 964 Kč 320 000 Kč 

2020 642 468 Kč 530 964 Kč 120 000 Kč 650 964 Kč 200 000 Kč 

2021 642 468 Kč 530 964 Kč 120 000 Kč 650 964 Kč 80 000 Kč 

2022 429 522 Kč 354 976 Kč 80 000 Kč 434 976 Kč 0 Kč 

Celkem 3 939 550 Kč 2 655 820 Kč 600 000 Kč 3 255 820 Kč - 

 

2.9.5 Srovnání jednotlivých úvěrových nabídek 

Nyní porovnám všechny nabídky leasingů dle velikosti splátek, celkově zaplacené 

částky za frézovací centrum a přeplatku oproti platbě v hotovosti. Leasing budu 

porovnávat ve čtyřech skupinách, a to podle doby splácení a výše akontace. 

 

 

Graf 5: Srovnání výše měsíčních splátek úvěru. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Nejnižší výše splátek je dosaženo u leasingu s nejvyšší dobou splácení a zároveň 

s nejvyšší výší akontace. Nejnižší splátky je dosaženo u leasingu na 60 měsíců 

s akontací 20 % u společnosti MONETA Leasing, a to v celkové výši 51 431 Kč. 

Naopak nejvyšší splátku dosahuje leasing na 54 měsíců s akontací 10 % také u 

společnosti MONETA Leasing. Nabídky na leasing od MONETA Leasing dosahují 

nižších splátek než společnosti UniCredit Leasing, jen pokud je doba splácení 60 

měsíců. Jestliže je doba splácení 54 měsíců je to naopak. Je to proto, že MONETA 

Leasing poskytla nabídku leasingu na 54 měsíců, ale se splácením pouze 48 měsíců. 

Posledních 6 splátek je nulových. Celková částka zaplacená za leasing stroje se musí 

rozložit do méně měsíců, a tím je výše splátky vyšší, než kdyby se spláceno celých 54 

měsíců. 

 

 

Graf 6: Srovnání celkově zaplacené částky za frézovací centrum. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková hodnota zaplacená za frézovací centrum je nejnižší u společnosti MONETA 

Leasing při době splácení 54 měsíců a s 20% akontací. Naopak nejvyšší je u společnosti 

UniCredit Leasing při době splácení 60 měsíců a s akontací 10 %. Na grafu lze vidět, že 

leasingový úrok u Společnosti UniCredit Leasing je o dost větší než u společnosti 

MONETA Leasing. Výše mimořádné splátky velice ovlivňuje celkově zaplacenou 

částku za stroj. Čím vyšší je mimořádná splátka, tím je celkově zaplacená částka menší. 

Kč3 650 000

Kč3 700 000

Kč3 750 000

Kč3 800 000

Kč3 850 000

Kč3 900 000

Kč3 950 000

Kč4 000 000

L54-10 L54-20 L60-10 L60-20

Srovnání celkově zaplacené částky za frézovací centrum

MONETA Leasing UniCredit Leasing



 

62 
 

A u doby splácení je to naopak. Čím delší je doba splácení, tím je celkově zaplacená 

částka větší. 

 

 

Graf 7: Srovnání výše přeplatku oproti platbě v hotovosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přeplatek oproti platbě v hotovosti představuje celkové úroky z leasingu. Z grafu jde 

pěkně vidět, že společnost UniCredit Leasing má větší úrokové sazby než společnost 

MONETA Leasing, a tím je i o dost dražší. Výše přeplatku se snižuje s rostoucí 

mimořádnou splátkou. A naopak s rostoucí dobou splácení se zvyšuje. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Mým úkolem je najít nejvýhodnější variantu financování frézovacího centra na grafit 

pro společnost BHB Dědová s.r.o. Jednatel firmy mi poskytl podmínky, které mi 

pomohou ve výběru nejvhodnější varianty. 

 

Podmínky: 

• rovnoměrné rozdělení daňově uznatelných nákladů do odpisovaných let, 

• akontace ve výši 10–20 % z pořizovací ceny stroje, 

• doba splácení úvěru či leasingu 48 nebo 60 měsíců, 

• preferovat financování cizími zdroji, 

• co nejmenší výše přeplatku. 

 

Na základě těchto požadavků jsem oslovila 2 úvěrové a 2 leasingové společnosti, aby 

mi nabídky zpracovali. Společnosti mi poskytly nabídku s akontací 10–30 % a s dobou 

splácení 48 a 60 měsíců. Akontaci 30 % jsem do porovnávání nezahrnovala, protože 

30 % z pořizovací ceny stroje je vysoká částka a společnosti si nemůže dovolit takovou 

částku zaplatit najednou hotově. Proto jsem počítala s akontací 10-20 %. 

 

Jednotlivé nabídky leasingů a úvěrů porovnám dle velikosti splátek, přeplatku a daňově 

uznatelných nákladů a peněžních toků. 

3.1 Porovnání velikosti splátek 

V následující tabulce porovnám výši měsíční splátky u jednotlivých variant financování. 

Variantu pořízení v hotovosti do porovnání zahrnovat nebudu, protože v této variantě 

žádné splátky nejsou, vše se zaplatí najednou. Aby byli splátky leasingu daňově 

uznatelným nákladem, musí být doba financování, v tomto případě, minimálně 54 

měsíců. Společnost UniCredit Leasing mi poskytl nabídku s dobou splácení 54 měsíců, 

ale společnost MONETA Leasing mi poskytla nabídku na leasing, jehož smlouva má 

trvání 54 měsíců, ale doba splácení je pouze 48 měsíců. Proto je také značný rozdíl mezi 

splátkami Leasingu na 48 a 54 měsíců. 
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Tab. 42: Přehled velikosti měsíčních splátek. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost 
Způsob 

financování 

Doba splácení 

48 (54) měsíců 60 měsíců 

Akontace 10 % Akontace 20 % Akontace 10 % Akontace 20 % 

MONETA Leasing Úvěr 71 653 Kč 63 692 Kč 58 041 Kč 51 592 Kč 

UniLeasing Úvěr 74 794 Kč 66 483 Kč 61 503 Kč 54 669 Kč 

MONETA Leasing Leasing 71 445 Kč 63 506 Kč 57 860 Kč 51 431 Kč 

UniCredit Leasing Leasing 66 675 Kč 59 264 Kč 60 233 Kč 53 539 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejnižších splátek je dosaženo při době splácení 60 měsíců. Je to 

tím, že se stejná výše úvěru rozdělí do více měsíců. Nejnižší splátka je od společnosti 

MONETA Leasing v hodnotě 51 431 Kč při době splácení 60 měsíců a s akontací 20 %. 

Naopak nejvyšší splátky dosahuje společnosti UniLeasing v hodnotě 74 794 Kč při 

době splácení 48 měsíců s akontací 10 %. Pro společnost není nejdůležitější, kolik bude 

měsíčně splácet, ale kolik na úvěru či leasingu přeplatí a jakou částku si bude moci dát 

do daňově uznatelných nákladů. 

 

 

Graf 8: Porovnání velikosti splátky. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Porovnání přeplatku 

V následující tabulce porovnám výši přeplatku u každé nabídky. Variantu pořízení 

v hotovosti do tabulky či grafu zahrnovat nebudu, protože při tomto způsobu 

financování k přeplatku nedochází. 

Tab. 43: Přehled velikosti přeplatku. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost 
Způsob 

financování 

Doba splácení 

48 (54) měsíců 60 měsíců 

Akontace 10 % Akontace 20 % Akontace 10 % Akontace 20 % 

MONETA Leasing Úvěr 172 344 Kč 153 216 Kč 215 460 Kč 191 520 Kč 

UniLeasing Úvěr 323 112 Kč 287 184 Kč 423 180 Kč 376 140 Kč 

MONETA Leasing Leasing 164 780 Kč 146 708 Kč 207 020 Kč 184 280 Kč 

UniCredit Leasing Leasing 335 870 Kč 298 676 Kč 349 400 Kč 310 760 Kč 

 

Z níže uvedeného grafu vyplívá, že nejnižší přeplatky má společnost MONETA 

Leasing, ať u úvěru či leasingu. Úplně nejnižší přeplatek s celkovou výší 146 708 Kč je 

u leasingu s dobou trvání 54 měsíců a s akontací 20 %. Ostatní 2 společnosti mají 

znatelně vyšší přeplatky. Nejvyšší přeplatek je u úvěru s dobou splácení 60 měsíců a 

s akontací 10 % společnosti UniLeasing a to ve výši 423 180 Kč. Výše přeplatku je 

jedna z nejdůležitejších podmínek co společnostá má. I když bude stroj financovat 

cizími zdroje, tak chce celkově zaplatit co nejméně.  

 

 

Graf 9: Porovnání výše přeplatku. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Porovnání daňově uznatelných nákladů s peněžními toky 

V následující tabulce porovnám výši daňově uznatelných nákladů a peněžních toků. 

Variantu pořízení v hotovosti do tabulky či grafu zahrnu taktéž.  

 

Tab. 44: Přehled peněžních toků. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost 
Způsob 

financování 

Doba splácení 

48(54) měsíců 60 měsíců 

Akontace 10 % Akontace 20 % Akontace 10 % Akontace 20 % 

MONETA Leasing Úvěr 3 802 344 Kč 3 783 216 Kč 3 845 460 Kč 3 821 520 Kč 

UniLeasing Úvěr 3 953 112 Kč 3 917 184 Kč 4 053 180 Kč 4 006 140 Kč 

MONETA Leasing Leasing 3 793 570 Kč 3 775 498 Kč 3 835 810 Kč 3 813 070 Kč 

UniCredit Leasing Leasing 3 964 660 Kč 3 927 466 Kč 3 978 190 Kč 3 939 550 Kč 

Pořízení v hotovosti Vlastní zdroje 3 630 000 Kč 

 

Tab. 45: Přehled daňově uznatelných nákladů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost 
Způsob 

financování 

Doba splácení 

48(54) měsíců 60 měsíců 

Akontace 10 % Akontace 20 % Akontace 10 % Akontace 20 % 

MONETA Leasing Úvěr 3 172 344 Kč 3 153 216 Kč 3 215 460 Kč 3 191 520 Kč 

UniLeasing Úvěr 3 323 112 Kč 3 287 184 Kč 3 423 180 Kč 3 376 140 Kč 

MONETA Leasing Leasing 3 135 160 Kč 3 120 232 Kč 3 170 080 Kč 3 151 300 Kč 

UniCredit Leasing Leasing 3 276 562 Kč 3 245 866 Kč 3 287 740 Kč 3 255 820 Kč 

Pořízení v hotovosti Vlastní zdroje 3 000 000 Kč 
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Graf 10: Porovnání celkově daňově uznatelných nákladů s celkovými peněžními toky. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

Z grafu můžeme vidět, že se jednotlivé nabídky výrazně neliší. Obecně lze říci, že čím 

vyšší jsou celkové peněžní toky, tím jsou vyšší celkové daňově uznatelné náklady. 

Nejvýhodnější financování stroje dle tohoto porovnání, když opomenu pořízení 

v hotovosti, je leasing či úvěr u společnosti MONETA Leasing. 

3.4 Vyloučení nevyhovujících variant 

Jako první musím vyloučit variantu pořízení v hotovosti. Na první pohled se zdá, že je 
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smlouvy a 80 % při dodání stroje, stejně by to firmu mohlo ohrozit, protože by neměla 

finanční prostředky na zaplacení svých závazků. 

 

Dále bych vyloučila všechny nabídky od společnosti UniLeasing a UniCredit Leasing, 

kvůli znatelně vyšším přeplatkům a nejvyšší celkově zaplacené částce za pořízení 

frézovacího centra.  
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3.5 Výběr nejvýhodnější varianty 

Nejvýhodnější variantu budu vybírat pouze od společnosti MONETA Leasing. Pro lepší 

přehlednost uvedu grafické porovnání výše měsíční splátky a celkového přeplatku, který 

je hlavním kritériem, podle kterého budu nejvýhodnější financování vybírat. 

 

 

 

Graf 11: Porovnání výše měsíční splátky u společnosti MONETA Leasing. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 12: Porovnání výše přeplatku u společnosti MONETA Leasing. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ve výši splátky či přeplatku není velký rozdíl při pořízení na úvěr nebo leasing, ale 

větší rozdíl je v daňově uznatelných nákladech. Při úvěru si můžeme do nákladů dát 

větší částku než u leasingu. Z tohoto vychází, že pořízení na úvěr je o něco výhodnější 

než na leasing. Pokud porovnám všechny nabídky úvěru, nejvýhodnější se zdá být 

nabídka s dobou splácení 48 měsíců a s 20 % akontací. U této nabídky je přeplatek 

nejnižší a zároveň výše splátky je pro firmu přijatelná. 
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4 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem hledala nejideálnější způsob financování pořízení nového frézovacího 

centra na grafit pro společnost BHB Dědová s.r.o., která potřebuje nové centrum pro 

zvýšení výroby a konkurenceschopnosti. Uvolnilo by prostor na CNC obráběcím stroji a 

tím by firma mohla přijímat více zakázek. Porovnávala jsem pořízení z vlastních zdrojů 

s pořízením z cizích zdrojů, a to jak úvěrem, tak finančním leasingem. Pro získání 

nabídek jsem kontaktovala 3 společnosti nabízející úvěr a leasing. Celkově jsem měla 8 

nabídek na úvěr a 8 nabídek na leasing. Tyto nabídky jsem srovnala a vybrala tu 

nejvýhodnější na základě podmínek, které si firma zadala. 

Protože firma požadovala, aby se náklady rovnoměrně rozdělili do odpisovaných let, tak 

jsem zvolila rovnoměrný odpis s navýšením v 1. roce odpisování. Dále firma měla 

podmínky, aby akontace byla ve výši 10-20 % z pořizovací ceny stroje, doba splácení 

48 nebo 60 měsíců a co nejmenší výše přeplatku. Na základě těchto podmínek jsem 

všechny nabídky srovnávala podle výše měsíční splátky, celkově zaplacené částky za 

frézovací centrum, přeplatku a daňově uznatelných nákladů. Nejvýhodnější nabídky 

úvěrů a leasingů měla společnost MONETA Leasing. Po srovnání jsem zvolila jako 

nejideálnější variantu financování úvěr s dobou splácení 48 měsíců a s akontací 20 %. 

 

Návrh této varianty financování frézovacího centra na grafit předložím jednateli 

společnosti a doufám, že mu pomůže při rozhodování, jakým způsobem frézovací 

centrum pořídí. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ZDP – Zákon o daních z příjmů 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

U48-10 – Úvěr s dobou splatností 48 měsíců a s akontací 10 % 

U48-20 – Úvěr s dobou splatností 48 měsíců a s akontací 20 % 

U60-10 – Úvěr s dobou splatností 60 měsíců a s akontací 10 % 

U60-20 – Úvěr s dobou splatností 60 měsíců a s akontací 20 % 

L48-10 – Leasing s dobou splatností 54 měsíců a s akontací 10 % 

L48-20 – Leasing s dobou splatností 54 měsíců a s akontací 20 % 

L60-10 – Leasing s dobou splatností 60 měsíců a s akontací 10 % 

L60-20 – Leasing s dobou splatností 60 měsíců a s akontací 20 % 

ML-U-48-10 – Úvěr od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 10 % 

ML-U-48-20 – Úvěr od MONETA Leasing na 48 měsíců s akontací 20 % 

ML-U-60-10 – Úvěr od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

ML-U-60-20 – Úvěr od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 % 

U-U-48-10 – Úvěr od UniLeasing na 48 měsíců s akontací 10 % 

U-U-48-20 – Úvěr od UniLeasing na 48 měsíců s akontací 20 % 

U-U-60-10 – Úvěr od UniLeasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

U-U-60-20 – Úvěr od UniLeasing na 60 měsíců s akontací 20 % 
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ML-L-54-10 – Leasing od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 10 % 

ML-L-54-20 – Leasing od MONETA Leasing na 54 měsíců s akontací 20 % 

ML-L-60-10 – Leasing od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 

ML-L-60-20 – Leasing od MONETA Leasing na 60 měsíců s akontací 20 % 

UL-L-54-10 – Leasing od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 10 % 

UL-L-54-20 – Leasing od UniCredit Leasing na 54 měsíců s akontací 20 % 

UL-L-60-10 – Leasing od UniCredit Leasing na 60 měsíců s akontací 10 % 
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