
 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého 

majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona 

o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje nástin možných variant 

pořizování a odpisování majetku včetně vyčíslení jejich vlivu na daň z příjmů 

společnosti v roce 2008 i v letech následujících. Závěr každé z kapitol je pak věnován 

zhodnocení všech zmíněních přístupů a následnému doporučení toho, které by vedlo 

k minimalizaci daňové zátěže nejen této vybrané firmy. 

 

Abstract 

The Bcwork thesis deals with the problematics of acquisition and depreciation of long-

term property as instruments of tax optimalization in the company ABC, s.r.o. from the 

viewpoint of income tax law. The analysis of the company is followed by the outline of 

all the possible methods of property acquisition and depreciation as well as to evaluate 

their impact on the tax assessment in the 2008 and of other years. Each chapter of the 

research part of the thesis includes the evalution of the methods presented and the 

suggestion of the optimal approach towards the property management, contributing to 

the minimalization of the company´s income taxing. 
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1. ÚVOD 

 

 Zabezpečení finančního krytí investic a činnosti pro podnikatelský subjekt 

představuje zásadní problém. Při svém vzniku či provozu řeší otázku pořízení 

krátkodobého hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, zásob či 

pohledávek. Dále také financování rekonstrukcí, inovací a rozšiřování své činnosti. Na 

trhu existuje celá řada institucí, které podnikatelům tyto služby financování nabízejí. 

Každá má své specifické podmínky a výhody, které může podnikatelský subjekt využít. 

Zvolený způsob financování podnikatelského subjektu má taktéž zásadní význam pro 

stanovení daňových povinností, zejména daně z příjmů, a tím i případné úbytky 

finančních prostředků pro daný subjekt. 

 

Mezi nejčastější formy financování se řadí bankovní úvěry, půjčky poskytované 

nebankovními subjekty nebo leasingové operace. Pro daňové poplatníky, každý ze 

způsobů znamená určité zvýhodnění při daňové optimalizaci, čímž se stát snaží 

stimulovat podnikatelskou sféru. V konečné fázi záleží jen na podnikateli, kterou 

z variant zvolí a bude považovat za nejvýhodnější. Každá přináší určité specifika a má 

dopad na daňovou povinnost. Proto je nutné spojit investiční rozhodování s daňovým 

plánováním a posouzením z hlediska daňových odvodů. 
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2. CÍL PRÁCE  

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání způsobů financování investic 

ve vazbě na daňové plánování konkrétního podnikatelského subjektu. To spočívá 

v rozboru a posouzení propočtu daňově uznatelných nákladů v časovém horizontu 3 let 

a zjištění daňové povinnosti pro podnikatelský subjekt.  

 

Jednotlivé formy financování jsou transformovány na konkrétní firmu, kde jsou 

zkoumány možnosti firmy na získání jednotlivých způsobů financování. Následně 

využití daňových zvýhodnění a optimalizace daně na základě uplatnění dané formy. 

Výsledkem tohoto rozboru je návrh volby optimální varianty pro financování 

investičního záměru a zhodnocení finančních a daňových úspor. 

 

Navrhnout správné posouzení, navodit úvahy vedoucí ke správné volbě a v konečné fázi 

i doporučit volbu nejvhodnější formy zabezpečení financování potřebných investic 

podnikatelského subjektu, ve spojení s optimalizací daňových povinností daně z příjmů 

v časovém horizontu několika let je cílem mé bakalářské práce.  
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3. FORMY FINANCOVÁNÍ P ŘI ROZVOJI FIRMY  

 

Každý podnikatelský subjekt při rozvoji svých podnikatelských aktivit je 

postaven před rozhodnutí, jakým způsobem a za pomoci jakých zdrojů bude řešit 

potřebu finančních prostředků při svém investičním rozhodování. Jen úzký okruh 

podnikatelů je schopen zabezpečit v průběhu podnikání financování svých investic 

z vlastních zdrojů , nebo z vkladů vlastníka fyzické osoby či společníků právnické 

osoby. V konkurenčním ekonomickém prostředí, které je v naší zemi i celosvětovém 

měřítku vytvořeno, může mít správná volba finančního zabezpečení existence 

podnikatelského subjektu, zejména i ve spojení se správnou volbou daňové 

optimalizace, významný vliv na úspěšnost vývoje celé ekonomické aktivity daného 

subjektu. Na trhu působí několik subjektů, které nabízejí různé finanční produkty 

k financování investičních záměrů. Každá varianta má svá specifika, její uplatnění má 

dopady na peněžní toky a zároveň podstatným způsobem ovlivňují daňovou povinnost 

podnikatelského subjektu, což může mít vazbu na úbytek finančních prostředků. 

 

Mezi nejznámější možnosti financování patří: 

� Koupě za hotové 

� Bankovní úvěry 

� Leasing 

 

 

Při rozhodování mezi různými způsoby financování, např. leasingem a úvěrem je třeba 

respektovat tyto hlavní faktory: 

- daňové, odpisové, úrokové a leasingové aspekty, 

- úrokové sazby, 

- sazby odpisů a zvolenou metodu odpisování, 

- leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu, 

- faktor času vyjádřený zvolenou diskontní sazbou. 
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3.1.  Koupě za hotové 

Předpokladem koupě majetku v hotovosti je, že subjekt má k dispozici volné finanční 

prostředky. Přesto i v této situaci nemusí být koupě za hotové automaticky 

nejvýhodnější formou pořízení majetku. Je totiž nutno zvažovat i alternativní metody 

pořízení (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitosti.1 Koupě za hotové má řadu 

výhod, především, že se subjekt nezadlužuje a při pořízení majetku se stává okamžitě 

vlastníkem, dále není v žádném případě omezován v možnosti nakládání s tímto 

majetkem a jeho peněžní toky nejsou zatíženy v dalších obdobích. 

Hlavními nevýhodami tohoto způsobu pořízení je nutnost vysokého jednorázového 

výdaje hotovosti negativně se promítajícího do cash-flow v okamžiku pořízení a 

u většiny dlouhodobého majetku také skutečnost, že dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů2, nelze výdaje (náklady) na pořízení dlouhodobého 

hmotného a majetku považovat pro daňové účely za výdaje (náklady) daňově uznatelné.  

[10] 

 

 

3.2.  Bankovní úvěry 

 Jak uvádí Z. Kalabis [5, s. 71] „Úvěr je možné definovat jako časově omezené, 

úplné zapůjčení peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití.“ 

 

Bankovní financování je na českém trhu dlouhodobě zavedené a existují zde desítky 

úvěrových produktů od různých bankovních ústavů počínaje kontokorentem až po 

specializované účelové úvěry. Podnikatelé si mohou půjčit na investice od růstu a 

rozvoje, k zakoupení parku apod. Většina bank požaduje za úvěry určitou záruku, může 

jít o nemovitosti, osobní majetek či směnku. Cenou za poskytnutí úvěru je úroková 

sazba, jež je přímo závislá na riziku, které plyne bance. 

Bankovní financování je vhodné především pro zavedené a prosperující podniky, které 

již mají několikaletou historii. Banky většinou neposkytují financování začínajícím 

podnikům. 

                                                 
 
1 Náklady obětované příležitosti – představují prospěch, o který je dotyční subjekt připraven pokud se 
rozhodne pro jinou alternativu. 
2 Dále bude používána zkratka ZDP = zákon o daních z příjmů. 



12 

3.2.1. Obecné členění úvěrů 

 

Obecně lze úvěry rozdělit na: 

� Úvěry zbožové – nejčastěji jsou poskytovány výrobci nebo obchodníky ve zboží, 

z nichž nejrozšířenější je obchodní úvěr. 

� Úvěry peněžní – nejčastěji je poskytují obchodní banky ve formě peněž 

(hotovostní nebo bezhotovostní). 

� Úvěry podle subjektu – z hlediska věřitele, tedy toho, kdo úvěr poskytuje nebo 

z hlediska dlužníka, tedy toho, kdo úvěr přijímá. 

� Úvěry podle objektu – mohou být účelové a neúčelové, přičemž podnikatelské 

úvěry bývají většinou účelové. Mezi neúčelové bankovní úvěry patří klasický 

spotřební úvěr, kontokorentní úvěr nebo tzv. americká hypotéka. 

� Úvěry podle zajištění – mohou být zajištěné či nezajištěné. Většinou se jedná 

o zajištění formou nemovitosti, či ručení třetí osobou. 

� Úvěry podle doby splatnosti – základní členění na: 

- krátkodobé (splatné do 1 roku) 

- střednědobé (splatné do 4 až 5 let) 

- dlouhodobé (splatné více než za 5 let) 

V bankovní praxi se nejčastěji používá členění na provozní úvěry, které slouží 

k financování investic do provozního majetku, a na investiční úvěry, které jsou naopak 

využívány k financování investic do fixního investičního majetku. [6] 

 

3.2.2. Provozní úvěry  

 

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy, zejména krátkodobých  

obchodních pohledávek a zásob. Ve většině případů se jedná o krátkodobé úvěry. 

Mohou mít podobu revolvingových úvěrů, které jsou vedeny na zvláštním úvěrovém 

účtu a úvěr je splácen v předem dohodnutých intervalech.  

Doba splatností je obvykle do jednoho roku, mnohé banky ji ale umožňují prodloužit. 

Jednotlivé banky mají u těchto druhů úvěrů často velmi rozdílné podmínky. 
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Dle Zbyňka Kalabise [6, s. 73] spadají do provozních úvěrů: 

• Úvěr na zásoby 

• Úvěr na náklady 

• Úvěr na pohledávky 

• Revolvingový úvěr 

• Úvěr kontokorentní 

• Směnečné úvěry 

• Lombardní úvěry 

 

Pro podnikatele plynou ze zřízení provozního úvěru určité náklady, které se pohybují 

v řádě několika tisíce korun. Výše úročení bývá individuální a závisí mimo jiné na 

bonitě firmy, riziku, kterému se vystavuje banka, kvalitě podnikatelského záměru, 

posouzení perspektivy oboru podnikání a ekonomických trendů. 

 

3.2.3. Investiční úvěry  

 

Zpravidla se jedná o účelovou půjčku, kterou firmě poskytuje banka za účelem nákupu  

nebo renovace dlouhodobého aktiva – např. modernizace strojového zařízení či nákupu 

nemovitosti. Investiční úvěry jsou tedy určené k financování investic, které řeší 

dlouhodobější perspektivu firmy. Investice můžeme rozdělit do tří skupin: 

• investice kapitálové, tedy do hmotného investičního majetku jako nemovitosti, 

stroje  

a technologie, 

• investice nehmotné, tedy investice do know-how, 

• investice finanční, tedy investice do cenných papírů majetkového nebo 

dluhového charakteru. [6] 

 

Splatnost investičního úvěru může být až v desítkách let. Často bývají spojeny 

s nárůstem provozních úvěrů, z důsledku toho, že po dokončení investice dochází 

k nárůstu výroby. I tyto skutečnosti si podnikatel, který žádá o investiční úvěr, musí 

uvědomit. 
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Investiční úvěr není vhodný pro financování krátkodobého výpadku cash flow – za 

tímto účelem je vhodnější použít např. provozní úvěr. (viz. s. 5) 

 

Při zřízení investičního úvěru bude pravděpodobně nejvhodnější spolupráce s bankou, 

kde má firma již veden účet. Banky volí značně individuální přístup a mapují si bonitu 

firmy, tedy její schopnost dluh v budoucnu splácet. Od toho se odvíjí jak poplatek 

za vyřízení úvěru ( bývá stanoven jako určité procento z půjčené částky s maximálním 

horním limitem), tak úroková míra, kterou lze dohodnout na fixní či pohyblivou. Úvěr 

bývá splácen měsíčně či čtvrtletně, někdy i pololetně. 

 

3.2.4.  Účetní a daňové aspekty  úvěru  

 

Vlastnický vztah vzniká mezi prodávajícím, kupujícím a financující bankou. Banka se 

při tomto způsobu financování nestává vlastníkem majetku, jedině v případě, že by 

uplatnila realizaci zástavního práva. Zástavní právo může být uplatněno na nemovitém 

i na movitém majetku. 

Podnikatel se stává vlastníkem, obvykle s výhradou vlastnického práva. Výjimka může 

nastat v omezení převoditelnosti, zcizení, nabytím plných vlastnických práv až úplným 

zaplacením veškerých závazků vyplývajících z poskytnutého úvěru financující bance. 

S vlastnickým právem získává majitel možnost odpisování majetku po dobu stanovenou 

účetními a daňovými předpisy, jejichž prostřednictvím zahrnuje pořizovací cenu 

investice do svých nákladů, a které znamenají postupný zdroj prostředků ve vazbě na 

peněžní tok finančních prostředků u podnikatele. 

 

3.2.4.1.Podmínky, za jakých lze daňově uznat úroky z úvěru 

Finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů 

(nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, lze daňově uznat pokud 

 

1. přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové 

přiznání, částku zjištěnou jako násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní 

body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období. Jednotná 
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úroková míra se stanoví jako průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu 

mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců (výpočet (fixing) referenčních 

úrokových sazeb (PRIBID3 a PRIBOR4) relevantním pro měnu, v níž je vyjádřen úvěr 

nebo půjčka, k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období. Úroky z úvěrů 

a půjček vyjádřených v různých měnách se posuzují samostatně za jednotlivé měny, 

2. plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka, 

3. plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční 

výdaje (náklady) stanou splatnými, jsou zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku 

hospodaření (zisku) poplatníka, 

4. úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává 

daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu. [12] 

 

 

3.3.  Leasing 

Může nastat situace, kdy podnik potřebuje zajistit výrobu svých výrobků a poskytnutí 

služeb obnovou nebo rozšířením dlouhodobého majetku. Není však vždy nutné 

a výhodné pořizovat majetek do svého vlastnictví koupí z vlastních zdrojů či na úvěr. 

Proto se nám naskytuje Leasing, jako další způsob dlouhodobého financování 

podnikových potřeb.  

 Z právního hlediska představuje klasický leasing třístranný právní vztah mezi 

dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Vlastníkem majetku je pronajímatel, který 

s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu na určitou nebo neurčitou dobu a za předem 

sjednané nájemné. 

 Z finančního hlediska je možno leasing charakterizovat jako alternativní formu 

financování potřeb podniku cizím kapitálem. Od bankovních úvěrů a jiných forem 

financování se liší tím, že vlastníkem předmětu leasingu se stává pronajímatel 

(leasingová společnost) a zůstává jím po celou dobu trvání leasingové smlouvy až 

do jejího ukončení. [9] 

 

                                                 
 
3 PRIBID /Prague Interbank Bid Rate/ - referenční mezibankovní úroková sazba v případě nákupu.  
4 PRIBOR / Prague Interbank Offered Rate/ - pražská referenční mezibankovní úroková sazba v případě prodeje.  Existuje jako 
jednodenní, týdenní, dvoutýdenní, měsíční, tříměsíční, šestiměsíční, devítiměsíční a roční. 



16 

Jako každá forma financování přináší i leasing určité rizika sním spojené. Mezi ty, které 

nejčastěji nájemníci řeší, patří především: 

Vlastnické riziko – s vlastnictvím předmětu se pojí riziko, že po uplynutí záruční lhůty 

nebude předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se společnost 

snaží toto riziko přenést na nájemce. 

Investiční riziko – veškeré investice přináší riziko, že nebudou amortizovány. Nájemce 

bývá smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivitu využití předmětu 

leasingu. 

 

3.3.1.  Výhody leasingu 

 

� vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru 

� riziko inflace nese obvykle leasingová firma 

� při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na vynaložení všech 

prostředků na investici, je možné ho použít na jiné účely k rozvoji firmy 

� leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. [5] 

 

3.3.2.  Nevýhody leasingu 

 

� v leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové 

společnosti, a proto pořízení na leasing bývá obvykle dražší než pořízení na úvěr 

či za hotové 

� výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, jelikož po celou dobu 

pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce nemůže provádět úpravy bez 

jejího souhlasu 

� po skončení leasingu získá nájemce buď zcela nebo téměř odepsaný předmět, 

takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá 

� nájemce nemůže vypovědět smlouvu, pokud by tak učinil, nastává riziko dosti 

vysokého penále. [5] 
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3.3.3.  Členění leasingu 

 

Základní rozdělení leasingu je z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci 

smlouvy. Za zmínění však stojí i jiné kritéria rozdělení, a to podle: 

 

• Typů z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy 

- Finanční leasing 

- Provozní leasing 

• Typu leasingového nájemce 

• Typu leasingového pronajímatele 

• Regionu a teritoria 

• Komodity 

• Zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu [5] 

 

Dva nejzákladnější druhy se liší především délkou pronájmu a přechodem vlastnického 

práva k pronajímanému majetku na konci leasingu za účelem, kterému slouží. U obou 

případů je však majetek ve vlastnictví pronajímatele. 

 

3.3.4. Operativní leasing 

 

Operativní leasing lze charakterizovat jako krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je 

kratší než ekonomická životnost majetku. Minimální délka provozního leasingu není 

limitována. Pronajímatel předpokládá, že náklady budou kryty splátkami od dalších 

nájemců. 

Dalším charakteristickým rysem je, že pronajatý majetek bude po skončení leasingu 

vrácen pronajímateli, nájemce tudíž nemá žádné právo na koupi najatého majetku. 

Pronajímatel se stará ve většině případů o údržbu, opravy a servis majetku. 

Důležitou skutečností provozního leasingu je, že leasingová smlouva je vypověditelná 

a pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z vlastnictví majetku. Nejčastěji 

se používá u pronájmů osobních automobilů, počítačů a menších strojů. 
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V praxi leasingové společnosti poskytují na počátku své činnosti převážně finanční 

pronájem, jelikož při této formě téměř veškerá rizika spojená s užíváním předmětu 

pronájmu nese nájemce.  

Daleko významnější z hlediska financování podnikového majetku je finanční leasing. 

 

3.3.5. Finanční leasing 

 

Pro finanční leasing je typické, že jde o dlouhodobý pronájem majetku. Pronajímatel 

na nájemce ekonomicky převádí některá rizika a výnosy, spojené s fungováním 

zařízení. Doba leasingu se kryje s dobou ekonomické životnosti předmětu pronájmu 

a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu zařízení a ziskovou marži pronajímatele. 

Leasingová smlouva nemůže být za normálních podmínek vypověditelná a pronajímatel 

neposkytuje vedle finanční služby žádné další služby, ty přechází na nájemce. 

Nájemce má právo po skončení doby pronájmu odkup majetku. [9] 

 

3.3.5.1. Daňové aspekty finančního leasingu 

 Daňové zákony většinou upravují jak minimální dobu trvání leasingu, tak 

podmínky pro uznatelné náklady snižující daňovou základnu. Podle platné úpravy 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2008 v ČR se nájemné u finančního 

leasingu s následnou koupí najatého hmotného majetku uznává jako výdaj (náklad) 

za podmínek, že 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování 

(uvedeno níže). U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se 

počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému 

užívání, a 

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

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; 

přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena 

vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při 

rovnoměrném odpisování, a 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený odkoupený majetek do svého obchodního majetku. [12] 
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3.4.  Metoda čisté výhody leasingu 

 

Jednou z možností, jak porovnat výhodnost leasingového nebo úvěrového financování 

je metoda čisté výhody leasingu. Při aplikaci dané metody jde o porovnání čisté 

současné hodnoty investice financované leasingem a financované z úvěru. Platí-li, že 

čistá současná hodnota investice financované leasingem je větší než čistá současná 

hodnota investice financované z úvěru, je výhodné pořídit majetek formou leasingu. 

V opačném případě je vhodné použít úvěrové financování. [10] 

 

Matematicky lze metodu čisté výhody leasingu vyjádřit následovně: 

 

( )

( ) ,
1

1
11



















+

×+−×
−=

∑∑
==

n

n

N

n

N

n
n

i

OddL
KČVL    

 

kde: 

ČVL = čistá výhoda leasingu 

K = kapitálový výdaj 

Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti  

d = daňová sazba 

On = daňové odpisy v jednotlivých letech životnosti 

n = jednotlivé roky životnosti 

N = doba životnosti 

i = úroková míra upravená o vliv daně z příjmů –pod čarou dopsat 
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3.5.  Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisováním se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů rozumí zahrnování 

odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění 

zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Odpisování lze 

zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se 

rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených 

zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí pro technické zhodnocení. 

Poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti a příjmy 

z pronájmu, který nevede účetnictví a uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, může zahájit odpisování hmotného majetku, jedná-li se o hmotný majetek 

v daňové evidenci nebo pronajímaný hmotný majetek. [12] 

 

Stanovená doba odpisování činí minimálně:  

 

Tab. 3.1: Minimální doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

 

 

Poplatník může provádět rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Daný způsob si 

vlastník nově pořízeného hmotného majetku stanovuje sám před zahájením odpisování 

a nelze jej změnit po celou dobu jeho odepisování. 

Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. 
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3.5.1. Rovnoměrné odpisování 

 

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přirazeny 

tyto maximální roční odpisové sazby: 

Tab. 3.2: Roční odpisová sazba pro hmotný majetek 

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 

 

Tab. 3.3: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 20 % 

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 40 30 33,3 
2 31 17,25 20 
3 24,4 8,4 10 

 

Roční odpisovou sazbu může použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, 

který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní 

klasifikaci produkce kódem 29.3. 

Tab. 3.4: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 15 % 

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 35 32,5 33,3 
2 26 18,5 20 
3 19 9 10 
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Roční odpisovou sazbu může použít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení 

pro čistění a úpravu vod označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 

využívaného ve stavbách. 

 

Tab. 3.5: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 10 % 

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 30 35 33,3 
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 

 

Roční odpisovou sazbu může použít poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného 

majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou 

hmotného majetku uvedeného v písmenech b), c) ZDP. 

 

 

3.5.1.1. Výpočet rovnoměrného odpisování 

Rovnoměrné odpisy počítáme následujícím způsobem: 

 

V prvním roce odpisování  
100

OS1 x VC
RO1=   

V dalších letech odpisování  
100

OS2 x VC
O2 =R  

 

kde RO – roční odpis, 

 VC – vstupní cena, 

 OS – roční odpisová sazba. 
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3.5.2. Zrychlené odpisování 

 

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto 

koeficienty pro zrychlené odpisování: 

 

Tab. 3.6: Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová 
skupina 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

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

 
 

3.5.2.1. Výpočet zrychleného odpisování 

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku: 

a) v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro 

zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování; přitom poplatník, který je 

prvním vlastníkem, může tento odpis zvýšit o 

 

1. 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve   

Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3, a to jen u poplatníka 

s převážně zemědělskou a lesní výrobou, 

2. 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označeného 

ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 využívaného 

ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané 

Českým statistickým úřadem,     

3. 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona 

v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného 

v bodech 1 a 2. [12] 
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Odpis v prvním roce  
1

1
K

VC
RO =  

 

kde  RO1 – roční odpis v prvním roce, 

 VC – vstupní cena, 

 K1 – koeficient pro první rok odpisování. 

b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a 

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

byl již odpisován. 

 Odpis v dalších letech 
12

2

+−
=

XK

xZC
ROX  

 kde ROX – roční odpis v dalších letech, 

  ZC – zůstatková cena ZC = VC – SRO, 

  SRO – součet uplatněných ročních odpisů, 

  K2 – koeficient zrychleného odpisování pro další roky. 

 

 

3.6.  Změny daňové reformy 

 V případě leasingu přichází osobní automobil o svou největší výhodu. Od 1. 

ledna 2008 smí leasingová smlouva trvat nejméně tak dlouho, jak se odepisuje předmět 

leasingu podle odpisových tabulek. Daňové výhody, kvůli kterým byl leasing oblíben 

zejména mezi podnikateli ztrácí na významu. 

Osobní automobil se podle tabulek odpisoval 4 roky. Při nákupu, ať za hotové či 

na úvěr podnikatel nebo firma mohli do daňově uznatelných nákladů odepsat  jen ¼ 

pořizovací ceny ročně. Nejkratší leasingová smlouva trvala 3 roky a náklady na leasing 

byli zcela daňově uznatelným nákladem. Předmět leasingu pak získal nájemce 

za zůstatkovou cenu, což byla většinou symbolická hodnota, avšak nákladově zcela 

odepsaný. 
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Od 1. ledna 2008 v rámci daňové reformy podle novely zákona o dani z příjmů se 

minimální doba trvání leasingové smlouvy a doba odpisování hmotného majetku 

sjednocuje. Zároveň se ruší odpisová skupina I.5 pro osobní automobily, které jsou 

zařazeny do odpisové skupiny II.6 společně s automobily užitkovými. Osobní vozidla, 

která jsou již v majetku firem, musejí být evidována k 1. lednu do této odpisové 

skupiny. To se také týká většiny strojů a zařízení, které se nacházejí ve II. skupině, kde 

se trvání leasingové smlouvy prodlužuje ze 3 na nejméně 5 let. Ve III. odpisové skupině 

se nejkratší doba leasingové smlouvy prodlužuje ze 3 na 10 let, u pronájmu nemovitostí 

z 8 na 30 let. Dále daňová reforma přinesla zrušení limitu nejvyšší nákladově uznatelné 

ceny osobního automobilu 1,5 milionu korun. Firma si může zahrnout přes odpisy nebo 

leasingové splátky do nákladů osobní vůz za jakoukoli pořizovací cenu. 

 

Například u finančních nákladů (úroky z úvěrů aj.) právnických osob nesmějí za rok 

přesáhnout hranici dvanáctiměsíční úrokové sazby PRIBOR zvýšené o 4 %. Nad touto 

hranicí nejsou finanční náklady daňově uznatelné. 

U leasingu je podobná hranice uznatelnosti stanovena na 1 milion korun souhrnných 

leasingových nákladů (splátek) ročně. Z nákladů, které tuto hranici překročí, nebude 

daňově uznatelné procento, což ale představuje jen minimální daňové zvýhodnění. 

 

Pro právnické osoby s velmi nízkým vlastním kapitálem (typicky s.r.o. se základním 

jměním 200 tisíc Kč) může být zajímavá i skutečnost, že pro leasing neplatí tzv. test 

nízké kapitalizace, který je uplatňován u úvěrů a podle něhož nejsou daňově uznatelné 

finanční náklady u úvěru přesahující dvojnásobek vlastního kapitálu dlužníka. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
5 Doba odpisu 4 roky 
6 Doba odpisu 5 let 
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4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

 Společnost, ve které hodlám řešit daný problém si nepřeje být zveřejňována, 

tudíž její fiktivní název bude společnost ABC, s.r.o. Zabývá se výrobní činností a 

na trhu působí již několik let. Společníci nejprve působili jako fyzické osoby, v roce 

2006 založili s.r.o. se dnem zápisu do obchodního rejstříku 12. ledna 2006. Sídlí 

v okrese Uherské Hradiště. 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským obchodním soudem 

v Brně s tímto předmětem podnikání: 

- velkoobchod, 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

- řeznictví a uzenářství, 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb. 

 

Společnost ABC, s.r.o. je zastoupena dvěma jednateli, kteří jsou zároveň i společníci 

firmy. Základní kapitál společnosti tvoří 200.000 Kč a je splacen z 50 %. 

Strukturu odběratelů tvoří běžní spotřebitelé, společnost má na trhu velmi dobré jméno 

a tradici. 

 

4.1.  Nástin rozvoje společnosti ABC, s.r.o. 

V závěru roku 2008, pravděpodobně v říjnu, zvažuje pořídit nový hmotný majetek, 

konkrétně nákladní automobil využívaný k podnikání a vložený do obchodního majetku 

firmy. Dále pořízení potravinářského stroje začátkem listopadu daného roku, pro 

inovaci své činnosti a snížení tak mzdových nákladů.  

Společnost zvažuje pořízení majetku formou finančního leasingu nebo spotřebitelského 

úvěru, či bankovního úvěru. K dispozici má i koupi za hotové. Výběr však bude 

spočívat v detailním rozboru jednotlivých možností pořízení a související daňovou 

optimalizací, která ovlivní základ daně z příjmů. Dané návrhy budu zkoumat v časovém 

horizontu 3 let pro efektivnější zobrazení snížení daňové povinnosti v jednotlivých 

letech a celkovém daňovém snížení. 
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5. NÁVRHY A VÝPO ČTY ŘEŠENÍ POŘÍZENÍ AUTOMOBILU  

Společnost ABC, s.r.o. chce pořídit nový nákladní automobil značky Transporter 

Kombi Speciál N1 1,9 TDI. Pořizovací cena automobilu činí 648 000 Kč. Klíčová bude 

pro společnost nejvhodnější varianta pořízení hmotného majetku. Níže uvedu jednotlivé 

formy pořízení automobilu, kterými jsem se rozhodla zabývat. 

5.1.  Koupě za hotové 

Společnost ABC, s.r.o. zvažovala pořízení nového automobilu formou koupi za hotové. 

Ve své činnosti je úspěšná, avšak v nedávné době rekonstruovala svou prodejnu a 

v současné době má k dispozici 300 000 Kč, což nestačí pro financování tak velké 

investice. Proto danou formu nemůže využít a bude vybírat z jiných alternativ. 

 

5.2.  Leasing 

Z hlediska daňových dopadů leasingu platí, že za podmínek stanovených ZDP (viz. 

s. 18) je u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdejem) placené nájemné. Daňové 

odpisy uplatňovat jako u úvěru nelze. Tuto možnost má ve většině případů pronajímatel. 

Společnost ABC, s.r.o. zvolila nabídku finančního leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o., 

která ji sestavila splátkový kalendář uvedený v příloze P I. Finanční leasing je vytvořen 

na 60 měsíců s 30 % akontací. Pořízení automobilu by mělo proběhnout k 1.10.2008. 

 

V tabulce (Tab. 5.1) vypočtu daňově uznatelné náklady v jednotlivých letech, které jsou 

klíčové v tříleté daňové optimalizaci. 

 

Tab. 5.1: Leasingové splátky v jednotlivých letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 

Daňově uznatelné náklady (Kč) 39 486,24 157 944,96 157 944,96 
 

Pravidelná měsíční splátka činí 9 922,08 Kč bez DPH. Součástí jednotlivých měsíčních 

splátek je i 30 % splátka předem, která byla rozdělena 60 měsíci, tedy: = (194 400/60 = 

3 240 Kč. Konečná pravidelná měsíční splátka bez DPH činí 13 162,08 Kč. 
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5.3.  Spotřebitelský úvěr 

Daňově uznatelné náklady jsou pro společnost v případě spotřebitelského úvěru 

vypočtené daňové odpisy a úroky z úvěrů. 

 

5.3.1. Výše úroků ze spotřebitelského úvěru  

Obdobně jako u finančního leasingu, i spotřební úvěr nabízí společnost ŠkoFIN s.r.o.. 

Výše spotřebitelského úvěru je 539 784 Kč, počet splátek taktéž 60 měsíců. Roční 

procentní sazba  nákladů na úvěr činí 11,48 %. 

Výpočet úroků ve splátce úvěru je zobrazen v příloze P II, kde použiji jen hodnoty 

klíčové v 3letech výpočtu. V následující tabulce přehledně uvedu výši úroků a jistiny ve 

sledovaných letech. 

 

Tab. 5.2: Přehled splátek jistiny a úroků z úvěru v Kč 

Rok 2008 2009 2010 

Jistina 19 842 85 284 95 609 

Úrok 15 303 55 294 44 972 
 

Z tabulky (Tab. 5.2) vidíme, že výše úroků z úvěru v roce 2008 činí pouze 15 303 Kč, 

což představuje splátky za 3 měsíce.V následujícím roce je viditelné zvýšení úroků, 

v roce 2010 mírní pokles. Za období 3 let zaplatí společnost na úrocích 115 569 Kč. 

 

 

5.3.2. Výše daňových odpisů 

Pro zjištění nejvyšších hodnot odpisů automobilu ve sledovaných letech posoudím, zda 

budou efektivní rovnoměrné, zrychlené či zrychlené s 10 % navýšením. Daňové odpisy 

budu počítat za celkovou dobu odpisování což představuje 5 let, i když daňová 

optimalizace pro společnost bude klíčová v horizontu 3 let. 

 

a) rovnoměrné odpisování 

Rovnoměrný odpis v roce 2008 = Kč 280 71
100

11
000 648 =×  

Rovnoměrný odpis v letech 2009-2012 = Kč 180 144
100

22,25
000 648 =×  
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V následující tabulce (Tab. 5.3) uvedu přehled vypočtených rovnoměrných daňových 

odpisů, včetně celkové sumy odpisů za 3 roky, které slouží pro další výpočet 

optimalizace daně z příjmů. 

 

Tab. 5.3: Rovnoměrné daňové odpisy ve sledovaných letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Vstupní cena 648 000 648 000 648 000 648 000 648 000 
Odpis 71 280 144 180 144 180 144 180 144 180 
Zůstatková cena 576 720 432 540 288 360 144 180 0 

 

V prvním roce odpisování bude odpis činit 71 280 Kč, v dalších letech opakující se 

částka 144 180 Kč. Odpis za tři roky, které nás zajímají v rámci daňové optimalizace 

bude činit 359 640 Kč. 

 

b) zrychlené odpisování 

 

Zrychlený odpis v roce 2008 = Kč 600 129
5

000 648 =  

Zrychlený odpis v roce 2009 = Kč 360 207
16

400 5182 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2010 = Kč 520 155
26

040 3112 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2011 = Kč 680 103
36

520 1552 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2012 = Kč 840 51
46

840 512 =
−

×
 

 

Zrychlené odpisování bude tedy v jednotlivých letech odpisování následující: 

 

Tab. 5.4: Zrychlené daňové odpisy ve sledovaných letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Vstupní cena 648 000 648 000 648 000 648 000 648 000 
Odpis 129 600 207 360 155 520 103 680 51 840 
Zůstatková cena 518 400 311 040 155 520 51 840 0 
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Z tabulky (Tab. 5.4) vidíme, že na rozdíl od rovnoměrného odpisování dosahuje odpis 

v prvním roce 129 600 Kč, v druhém roce nejvyššího odpisu a v dalších letech klesá. Za 

tři roky bude odpis činit 492 480 Kč, což je o 132 840 Kč více než hodnota odpisu po 

třech letech odpisování z tabulky rovnoměrného daňového odpisování (Tab. 5.3).  

 

c) zrychlené odpisování s 10 % zvýšením 

 

Zrychlený odpis s 10 % zvýšením v roce 2008 = 400Kč 194000 6480,1
5

000 648 =⋅×  

Zrychlený odpis v roce 2009 = Kč 440 181
16

600 4532 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2010 = Kč 080 136
26

160 2722 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2011 = Kč 720 90
36

080 1362 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2012 = Kč 360 45
46

360 452 =
−

×
 

 

Tab. 5.5: Zrychlené daňové odpisy s 10 % zvýšení vstupní ceny HM v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Vstupní cena 648 000 648 000 648 000 648 000 648 000 
Odpis 194 400 181 440 136 080 90 720 45 360 
Zůstatková cena 453 600 272 160 136 080 45 360 0 

 

Z tabulky (Tab. 5.5) zjišťujeme, že zvýšení vstupní ceny hmotného majetku v prvním 

roce odpisování dostává hodnotu odpisu v roce 2008 na 194 400 Kč což je skoro 3x 

více než u rovnoměrných daňových odpisů v témže roce. Celkový součet za 3 roky činí 

511 920 Kč. 

Jak zjišťuji z výpočtů několika způsobů daňových odpisů, nejvýhodnější varianta bude 

zvolit zrychlené odpisování s 10 % zvýšením vstupní ceny hmotného majetku.  
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5.4.  Finanční náročnost pořízení automobilu 

I když má práce řeší daňovou optimalizaci z hlediska pořízení hmotného majetku, další 

velmi významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat a zmínit při rozhodování o pořízení 

majetku formou leasingu nebo úvěru, jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník 

vynaložit v průběhu trvání leasingového nebo úvěrového vztahu. 

Při daňové optimalizaci těchto dvou variant stojí za zmínění i daná metoda. 

 

Firma ABC, s.r.o. se tedy v podmínkách roku 2008 rozhoduje o pořízení nákladního 

automobilu s pořizovací cenou 648 000 Kč. Na výběr má finanční leasing na 5 let a 

bankovní úvěr na 5 let. 

Kapitálový výdaj (K) je roven výši pořizovací ceny nákladního automobilu tj. 648 000 

Kč, (N) činí 5 let, jako daňová sazba (d) je brána sazba daně z příjmů právnických 

osob, pro rok 2008 činí 21 %.Úroková míra z úvěru je 11,48 %. 

i2008 = úroková míra z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce) = 0,1148 x (1-0,21) = 

0,090692 = 9,0692 %, 

i2009 = 0,1148 x (1-0,2) = 0,09184 = 9,184 % 

i2010 = 0,1148 x (1-0,19) = 0,092988 = 9,2988 % 

Poslední položkou, kterou je nutno spočítat před dosazením do vzorce jsou daňové 

odpisy stroje v jednotlivých letech. Rovnoměrné daňové odpisy jsou vypočteny (viz. s. 

24), zrychlený daňové odpisy (viz. s. 25). 

 

V následující tabulce (Tab. 5.6) shrnu všechny veličiny, které dosadím do vzorce pro 

výpočet čisté výhody leasingu. 

 

Tab. 5.6: Shrnutí veličin pro výpočet ČVL 

Kapitálový výdaj (K) 648 000 Kč 

Doba životnosti (N) 5 let 

Leasingová splátka v roce 2008 39 486,24 Kč 

Leasingové splátky v letech 2009-2012 157 944,96 Kč 

Leasingová splátka v roce 2013 118 458,72 Kč 

Daňová sazba v roce 2008 21% 
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i2008 9,0692 % 

Daňová sazba v roce 2009 20% 

i2009 9,184 % 

Daňová sazba 2010-2013 19% 

i2010-2013 9,2988 % 

Rovnoměrný odpis v roce 2008 71 280 Kč 

Rovnoměrné odpisy v letech 2009-2012 144 180 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2008 129 600 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2009 207 360 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2010 155 520 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2011 103 680 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2012 51 840 Kč 

 

Dosazením do vzorce nejdříve s použitím rovnoměrných odpisů dostanu: 

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

830,22 91
0,0929881

00,190,191118458,72

0,0929881

180 1440,190,191944,96 157

0,0929881

180 1440,190,191944,96 157

0,0929881

180 1440,190,191944,96 157

0,091841

180 1440,200,201944,96 157

0,0906921

280 710,210,211486,24 39
000 648ČVL

65

43

2

=
+

×+−×−
+

×+−×−

−
+

×+−×−
+

×+−×−

+
×+−×−

+
×+−×−=

 

Hodnota čisté výhody leasingu je kladná, a to ve výši 91 830,22. Platí tedy, že v případě 

zvažovaných rovnoměrných odpisů je výhodnější financování nákladního automobilu 

leasingem. 
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V případě zvažování zrychlených odpisů bude výpočet čisté výhody leasingu 

následující: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

991,39 84
0,0929881

00,190,191458,72 118

0,0929881

840 510,190,191944,96 157

0,0929881

680 1030,190,191944,96 157

0,0929881

1555200,190,191944,96 157

0,091841

360 2070,200,201157944,96

0,0906921

600 1290,210,211486,24 39
000 648VL

65

43

2

=
+

×+−×−
+

×+−×−

−
+

×+−×−
+

×+−×−

+
×+−×−

+
×+−×−=Č

 

Stejně jako u rovnoměrných odpisů, při uvažování zrychlených odpisů vychází čistá 

výhoda leasingu kladná, takže je výhodnější financování leasingem. 
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6. NÁVRHY A VÝPO ČTY ŘEŠENÍ POŘÍZENÍ STROJE  

Společnost ABC, s.r.o. potřebuje pro svůj provoz nový stroj, v pořizovací ceně 800 000 

Kč. Zvažuje opět několik možností pořízení hmotného majetku. Chce najít nejvhodnější 

variantu k úspoře daně a daňové optimalizaci v časovém horizontu 3 let a prolnutí 

s pořízením automobilu. 

6.1.  Koupě za hotové 

Obdobně jako u automobilu, pořízení stroje formou koupě za hotové není pro 

společnost ABC, s.r.o. vhodný způsob. Sice má k dispozici určité množství peněžní 

hotovosti, ale ne tolik, aby mohla financovat daný hmotný majetek. Proto tuto variantu 

zamítnu. 

 

6.2.  Leasing 

Společnost ABC, s.r.o. využila nabídky finančního leasingu společnosti S MORAVA 

Leasing, a.s., který ji sestavil splátkový kalendář dle přílohy P III.  

Finanční leasing je stejně jako u automobilu na 60 měsíců a 30 % splátce předem. 

Společnost uvažuje o pořízení potravinářského stroje k 1.11.2008. 

V následující tabulce (Tab. 6.1) uvedu jednotlivé splátky ve sledovaných letech. 

 

Tab. 6.1: Leasingové splátky v jednotlivých letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 

Daňově uznatelné náklady 30 303,20 181 819,20 181 819,20 

 

Pravidelná měsíční splátka činí 15 151,60 Kč bez DPH, a to včetně finanční služby, 

která je 1 818,30 Kč. Základ splátky činí 9 333,30 Kč. Součástí jednotlivých měsíčních 

splátek je i 30 % akontace, kterou vypočtu rovnoměrným podílem měsíců, tedy: 

(240 000/60) = 4000 Kč. V roce 2008 jsou daňově uznatelné náklady 30 303,20 Kč, 

v následujících letech dosahují stejné částky 181 819,20 Kč. 
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6.3.  Podnikatelský úvěr 

Stejně jako u automobilu bude v rámci daňové optimalizace pro společnost rozhodující 

výše placených úroků z úvěru v jednotlivých měsíčních splátkách a hodnota daňových 

odpisů. To jsem níže uvedla a vypočetla. 

 

6.3.1. Výše úroků z úvěru  

Společnost ABC, s.r.o. se obrátila na komerční banku pro poskytnutí podnikatelského 

úvěru v hodnotě 1 000 000 Kč. Podmínky, které banka požaduje společnost ABC, s.r.o. 

splňuje, při obratu do 10 000 000 Kč ji byl nabídnut úvěr s 6 % úročením a doba 

splácení 5 let stejně jako v případě pořízení automobilu. Pořizovací cena 

potravinářského stroje činí 800 000 Kč, tudíž budu počítat daňově uznatelné náklady 

pouze z této částky.  Vycházím ze splátkového kalendáře od komerční banky a 

vlastního výpočtu úroků ve splátce úvěru pro hodnotu 800 000 Kč, který je uveden v 

příloze P IV. 

 

Tab. 6.2: Přehled splátek jistiny a úroků z úvěru v Kč 

Rok 2008 2009 2010 

Jistina 35 052 204 618 194 855 

Úrok 7 932 41 898 32 135 
     

Z tabulky (Tab. 6.2) vidíme, že výše úroků z úvěru v roce 2008 činí pouze 7 932 Kč, 

což představuje splátky v listopadu a prosinci. Nejvyšších hodnot dosahují úroky v roce 

2009, následně v dalších letech klesají. Za období 3 let zaplatí společnost ABC, s.r.o. na 

úrocích z úvěru 81 965 Kč. 

 

6.3.2. Výše daňových odpisů 

Stejně jako v nákladního automobilu použiji rovnoměrné, zrychlené a zrychlené 

odpisování s 10 % zvýšením vstupní ceny hmotného majetku.  
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a) rovnoměrné odpisování stroje 

 

Rovnoměrný odpis v roce 2008 = Kč 000 88
100

11
000 800 =×  

Rovnoměrný odpis v roce 2009-2012 = Kč 000 178
100

22,25
000 800 =×  

 

Tab. 6.3: Rovnoměrné daňové odpisy ve sledovaných letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Vstupní cena 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Odpis 88 000 178 000 178 000 178 000 178 000 
Zůstatková cena 712 000 534 000 356 000 178 000 0 

 

Odpis v prvním roce bude činit 88 000 Kč, v dalších letech 178 000 Kč. V časovém 

horizontu 3 let budou odpisy dosahovat částky 444 000 Kč. 

 

 

b) zrychlené odpisování stroje 

 

Zrychlený odpis v roce 2008 = Kč 000 160
5

000 800 =  

Zrychlený odpis v roce 2009 = Kč 000 256
16

000 6402 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2010 = Kč 000 192
26

000 3842 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2011 = Kč 000 128
36

000 1922 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2012 = Kč 000 64
46

000 642 =
−

×
 

 

Tab. 6.4: Zrychlené daňové odpisy ve sledovaných letech v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Vstupní cena 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Odpis 160 000 256 000 192 000 128 000 64 000 
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Zůstatková cena v (Kč) 640 000 384 000 192 000 64 000 0 
 

Zrychlené daňové odpisy stroje dosahují nejvyšších hodnot v roce 2009, poté pravidelně 

klesají. Součet za 3 roky dosahuje hodnoty 608 000 Kč, což je ve srovnání 

s rovnoměrnými daňovými odpisy (Tab. 6.3) o 164 000 Kč více. Hned v prvním roce 

odpisování bude činit odpis dvojnásobek. V druhém roce zrychlený odpis převyšuje 

rovnoměrný odpis o 78 000 Kč, v třetím roce, tedy 2010 to je jen mírné převýšení. 

 

c) zrychlené odpisování s 10 % zvýšením 

Zrychlený odpis s 10 % zvýšením v roce 2008 = Kč 000 240000 8000,1
5

000 800 =⋅×  

Zrychlený odpis v roce 2009 = čK 000 224
16

000 5602 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2010 = Kč 000 168
26

000 3362 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2011 = Kč 000 112
36

000 1682 =
−

×
 

Zrychlený odpis v roce 2012 = Kč 000 56
46

000 562 =
−

×
 

 

Tab. 6.5: Zrychlené daňové odpisy s 10 % zvýšením vstupní ceny HM v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Vstupní cena 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 
Odpis 240 000 224 000 168 000 112 000 56 000 
Zůstatková cena 560 000 336 000 168 000 56 000 0 

 

Jak vidíme z tabulky (Tab. 6.5) odpisy dosahují nejvyšších hodnot, konkrétně nejvíce 

v roce 2008. Celková hodnota odpisů za tři roky bude 632 000 Kč, což je o 24 000 Kč 

více než u zrychlených odpisů, a o 188 000 Kč více než u rovnoměrných odpisů. 

 

V případě stroje bude nejvhodnější varianta zvolení zrychleného odpisování s 10 % 

zvýšením vstupní ceny hmotného majetku, kdy odpisy ve sledovaných letech dosahují 

nejvyšších hodnot. 
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6.4. Finanční náročnost pořízení stroje 

Stejně jako u automobilu uvedu skutečné peněžní toky, které společnost ABC, s.r.o. 

musí vynaložit v průběhu trvání leasingového i úvěrového vztahu. Vedle daňové 

optimalizace, je i toto významná oblast, kterou je nutno při pořizování majetku 

zohlednit. 

 

Společnost ABC, s.r.o. se tedy v podmínkách roku 2008 rozhoduje o pořízení dalšího 

hmotného majetku, konkrétně potravinářského stroje s pořizovací cenou 800 000 Kč. 

Na výběr má finanční leasing na 5 let a bankovní úvěr na 5 let. Úroková sazba činí 6 % 

p.a. Vypočtené údaje jsou následující: 

 

Kapitálový výdaj (K) je roven výši pořizovací ceně stroje tj. 800 000 Kč, (N) činí 5 let, 

jako daňová sazba (d) je brána sazba daně z příjmů právnických osob, pro rok 2008 

činí 21 %. 

i2008 = úroková míra z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce) = 0,06 x (1-0,21) = 

0,0474 = 4,74 %, 

i2009 = 0,06 x (1-0,2) = 0,048 = 4,80 % 

i2010 = 0,06 x (1-0,19) = 0,0486 = 4,86 % 

Poslední položkou, kterou je nutno spočítat před dosazením do vzorce jsou daňové 

odpisy stroje v jednotlivých letech. Rovnoměrné daňové odpisy jsou vypočteny (viz. s. 

35) a znázorněny v tabulce (Tab. 6.3), zrychlený daňové odpisy (viz. s. 35). 

 

V následující tabulce (Tab. 6.6) shrnu všechny veličiny, které dosadím do vzorce pro 

výpočet čisté výhody leasingu. 

 

 

Tab. 6.6: Shrnutí veličin pro výpočet ČVL 

Kapitálový výdaj (K) 800 000 Kč 

Doba životnosti (N) 5 let 

Leasingová splátka v roce 2008 30 303,20 Kč 
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Leasingové splátky v letech 2009-2012 
181 819,20 Kč 

Leasingová splátka v roce 2013 
151 516 Kč 

i2008 4,74 % 

Daňová sazba v roce 2009 20% 

i2009 4,80 %  

Daňová sazba 2010-2013 19% 

i2010-2013 4,86 % 

Rovnoměrný odpis v roce 2008 88 000 Kč 

Rovnoměrné odpisy v letech 2009-2012 178 000 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2008 160 000 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2009 256 000 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2010 192 000 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2011 128 000 Kč 

Zrychlený odpis v roce 2012 64 000 Kč 

 

Následně dosadím zaznamenané hodnoty do vzorce pro výpočet ČVL s použitím 

nejprve rovnoměrných odpisů: 

 

( )
( )

( )
( )

101,51 33
0,04861

00,190,191516 151

0,04861

000 1780,190,191819,20 181

0,0486)(1

000 1780,190,19)(1819,20 181

0,0486)(1

000 1780,190,19)(1819,20 181

0,0480)(1

000 1780,200,20)(1819,20 181

0,0474)(1

000 880,210,21)(1303,20 270
000 800VL

65

43

2

=
+

×+−×−
+

×+−×−

−
+

×+−×−
+

×+−×−

+
×+−×−

+
×+−×−=Č

 

Jelikož hodnota čisté výhody leasingu je kladná, a to ve výši 33 101,51, platí, že 

v případě, kdy budou uvažovány rovnoměrné daňové odpisy automobilu, je výhodnější 

financování potravinářského stroje leasingem. 
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V případě zvažování zrychlených odpisů proběhne výpočet následovně: 
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I v případě zvažovaných zrychlených odpisů vychází čistá výhoda leasingu kladná, 

tudíž je výhodnější financování leasingem. 
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7. VÝBĚR OPTIMÁLNÍCH VARIANT PRO OPTIMALIZACI DAN Ě  

Dle podkladů, které jsem měla k dispozici jsem vypočetla všechny ukazatele, které mě 

nasměrovali do daného cíle a tím je určení, která z variant pořízení hmotného majetku je 

nejefektivnější. Dále uvedu jaké snížení daňové povinnosti přináší jednotlivé varianty. 

 

7.1.  Snížení daňové povinnosti u nákladního automobilu 

7.1.1. Varianta A (formou finan čního leasingu) 

 

Následující tabulka (Tab. 7.1) zahrnuje přepočet daňově uznatelných nákladů na 

konečné hodnoty snížení daňové povinnosti.  

 

Tab. 7.1: Přehled snížení daňové povinnosti u leasingových splátek 

Rok Daňová  
sazba 

Daňově uznatelné 
náklady (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 39 486,24  8 292,11 
2009 20 % 157 944,96 31 588,99 
2010 19 % 157 944,96 30 009,54 

    Celkem za 3 roky 69 890,64 
 

Jak vidíme, v roce 2008 se daňová povinnost sníží pouze o 8 292,11 Kč, což je 

zapříčiněno pořízením automobilu v říjnu roku 2008. V letech 2009 a 2010 jsou daňově 

uznatelné náklady stejné, avšak daňová sazba z příjmů právnických osob klesá, což má 

za následek, že v roce 2010 se daňová povinnost sníží o 30 009,54 Kč. Nejvyšší snížení 

daňové povinnosti bude v roce 2009, a to o 31 588,99 Kč. Celkové snížení za období 3 

let činí 69 890,64 Kč. 

 

 

7.1.2. Varianta B (formou spotřebitelského úvěru)  

Tabulka (Tab. 7.2) znázorňuje přehled rovnoměrných daňových odpisů, včetně 

posouzení snížení daňové povinnosti v jednotlivých letech. 
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Tab. 7.2: Snížení daňové povinnosti u rovnoměrných odpisů 

Rok Daňová  
sazba 

Rovnoměrný 
odpis (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 %   71 280 14 968,80 
2009 20 % 144 180 28 836,00 
2010 19 % 144 180 27 394,20 

    Celkem za 3 roky 71 199,00 
 

Snížení daňové povinnosti za 3 roky představuje 71 199 Kč, což je nejméně ze všech 

možností výpočtů daňových odpisů, tudíž s těmito výsledky nebudu provádět daňovou 

optimalizaci. 

 

Tab. 7.3: Snížení daňové povinnosti u zrychlených odpisů 

Rok Daňová  
sazba 

Zrychlený  
odpis (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 129 600 27 216,00 
2009 20 % 207 360 41 472,00 
2010 19 % 155 520 29 548,80 

     Celkem za 3 roky 98 236,80 
 

Následující tabulka (Tab. 7.3) ukazuje, že snížení daňové povinnosti bude za období 3 

let 98 236,80 Kč. Částka je vyšší než u rovnoměrných odpisů, ale ani v tomto případě 

nebude v daňové optimalizaci výhodná, proto ji nepoužiji. 

 

Tab. 7.4: Snížení daňové povinnosti u zrychlených odpisů s 10 % zvýšením VC 

Rok Daňová  
sazba 

Zrychlený odpis s 10 % 
zvýšením VC (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 194 400 40 824,00 
2009 20 % 181 440 36 288,00 
2010 19 % 163 080 30 985,20 

      Celkem za 3 roky 108 097,20 
 

V tabulce (Tab. 7.4) zjišťuji, že celkové snížení daňové povinnosti bude za 3 roky činit 

108 097,20 Kč, což je ve srovnáním s rovnoměrnými odpisy (Tab. 7.2) a zrychlenými 

odpisy (Tab. 7.3) nejvíce. To je pro daňovou optimalizaci společnosti klíčové. 
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 Následující graf ukazuje rozdíl snížení daně dle zvoleného způsobu odpisování pro 

nákladní automobil za časové období 3 let. 

 

Graf 1. Porovnání jednotlivých způsobů daňových odpisů 
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V poslední řade uvedu souhrn úroků ze spotřebitelského úvěru, které také představují 

daňově uznatelné náklady a snižují základ daně.  

 

Tab. 7.5: Přehled snížení daňové povinnosti ze spotřebitelského úvěru 

Rok Daňová  
sazba 

Úroky ze spotřebitelského 
úvěru (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 15 303 3 213,63 
2009 20 % 55 294 11 058,80 
2010 19 % 44 972 8 544,68 

      Celkem za 3 roky 22 817,11 
 

Největší snížení daňové povinnosti nastává v roce 2009, jedná se o 11 058,80 Kč. 

Celkové snížení u spotřebitelského úvěru dosáhne hodnoty 22 817,11 Kč. 
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7.2.  Snížení daňové povinnosti u potravinářského stroje 

7.2.1. Varianta C (formou finan čního leasingu) 

 

Stejně jako u finančního leasingu automobilu uvedu přehled daňově uznatelných 

nákladů, které mají vliv na snížení daňové povinnosti. 

 

Tab. 7.6: Přehled snížení daňové povinnosti u leasingových splátek 

Rok Daňová  
sazba 

Daňově uznatelné 
náklady (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 %   30 303,20 6 363,67 
2009 20 % 181 819,20 36 363,84 
2010 19 % 181 819,20 34 545,65 

    Celkem za 3 roky 77 273,16 
 

V případě jednotlivých splátek leasingu a snížení daňové povinnosti, v roce 2008 se 

jedná o nejmenší částku, v následujících letech opět daňově uznatelné náklady jsou 

stejné, avšak s příčinou klesající daně bude v roce 2010 snížení daňové povinnosti  

menší než v roce 2009. I tak bude daňová optimalizace účinná a za období 3 let daná 

hodnota bude činit 77 273,16 Kč. 

 

7.2.2. Varianta D (formou bankovního úvěru)  

 Nejdříve uvedu dříve vypočtené možnosti daňového odpisování. 

 

Tab. 7.7: Snížení daňové povinnosti u rovnoměrných odpisů 

Rok Daňová  
sazba 

Rovnoměrný 
odpis (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 %   88 000 18 480 
2009 20 % 178 000 35 600 
2010 19 % 178 000 33 820 

    Celkem za 3 roky 87 900 
 

Tabulka (Tab. 7.7) ukazuje, že snížení daňové povinnosti v časovém horizontu 3 let 

bude činit 87 900 Kč. To stejně jako u rovnoměrných odpisů nákladního automobilu 

není v rámci optimalizace daně z příjmů společnosti ABC, s.r.o. klíčový výpočet. 
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Tab. 7.8: Snížení daňové povinnosti u zrychlených odpisů 

Rok Daňová  
sazba 

Zrychlený  
odpis (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 160 000 33 600 
2009 20 % 256 000 51 200 
2010 19 % 192 000 36 480 

     Celkem za 3 roky 121 280 
 

V případě zrychlených odpisů se jedná o snížení v částce 121 280 Kč, což je výrazné 

zvýšení oproti vypočteným rovnoměrným odpisům. Společnost by si v porovnání 

s vypočtenými rovnoměrnými odpisy mohla odečíst o 33 380 Kč více. 

 

Tab. 7.9: Snížení daňové povinnosti u zrychlených odpisů s 10 % zvýšením VC 

Rok Daňová  
sazba 

Zrychlený odpis s 10 % 
zvýšením VC (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 240 000 50 400 
2009 20 % 224 000 44 800 
2010 19 % 168 000 31 920 

      Celkem za 3 roky 127 120 
 

Jak se jeví poslední varianta, zjišťuji, že pro společnost bude nejvýhodnější využít 

formu zrychleného odpisování s 10 % zvýšením vstupní ceny hmotného majetku, který 

jí umožňuje zákon. Dochází tak k nejvyššímu snížení daně, konkrétně o 127 120 Kč. 

 

Následující graf zachycuje stejně jako u nákladního automobilu rozdíl snížení daně za 3 

roky u potravinářského stroje, dle zvoleného způsobu počítání daňových odpisů. 
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Graf 2. Porovnání jednotlivých způsobů daňových odpisů 
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Součástí uznatelných nákladů při pořízení majetku formou bankovního úvěru, jsou i 

úroky z daného úvěru. Následující tabulka (Tab. 7.10) přehledně ukazuje hodnotu 

jednotlivého snížení v horizontu 3 let. 

 

Tab. 7.10: Přehled úroků z podnikatelského úvěru 

Rok Daňová  
sazba 

Úroky z bankovního 
úvěru (Kč) 

Snížení 
 daně (Kč) 

2008 21 % 7 932 1 665,72 
2009 20 % 41 898 8 379,60 
2010 19 % 32 135 6 105,65 

      Celkem za 3 roky 16 150,97 
 

Snížení daňové povinnosti není v roce 2008 nijak klíčové, jedná se o částku 1 665,72 

Kč, díky pořízení stroje v listopadu daného roku. Ani v následujících letech nejsou 

částky nijak velké, celkově se jedná o sumu 16 150,97 Kč. 
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8. VLASTNÍ NÁVRHY KONKRÉTNÍHO ŘEŠENÍ 

Na základě mých poznatků z teoretické a praktické části navrhuji pro společnost ABC, 

s.r.o. následující řešení. 

 

V případě pořízení nákladního automobilu vychází jednoznačně jako nejlepší způsob 

varianta B, nabízející pořízení hmotného majetku formou spotřebitelského úvěru. 

Společnost si zde může zahrnout do daňově uznatelných nákladů odpisy i úroky 

z úvěrů. Celková částka v tříletém horizontu činí 130 914,31 Kč. Klíčovou situací je 

pořízení nákladního automobilu v říjnu, pokud by byl automobil pořízen na začátku 

roku rozdíl by nebyl tak viditelný. Přínosem je maximální snížení daňové povinnosti při 

optimálním výběru způsobu financování majetku v časovém horizontu 3 let. 

 

Tab. 8.1: Porovnání jednotlivých variant u nákladního automobilu 

Varianta A 69 890,64 

Varianta B 130 914,31 

Rozdíl 61 023,67 

 

V případě leasingu se jedná o 69 890,64 Kč. Při výběru varianty B si tak společnost 

může snížit daňovou povinnost o 130 914,31 Kč což je s porovnáním s leasingem o 

61 023,67 Kč více. 

 

Graf 3. Porovnání celkového snížení daňové povinnosti u nákladního automobilu 
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U potravinářského stroje mám opět na výběr 2 varianty. Finanční leasing a 

podnikatelský úvěr. Stejně jako u nákladního automobilu je nejlepší způsob financování 

varianta D, formou podnikatelského úvěru. Snížení daňové povinnosti bude 143 270,97 

Kč za 3 roky. Opět by zde nebyly tak značné rozdíly, pokud by se potravinářský stroj 

pořídil na začátku roku. 

 

Tab. 8.2: Porovnání jednotlivých variant u potravinářského stroje 

Varianta C 77 273,16 

Varianta D 143 270,97 

Rozdíl 65 997,81 

 

U finančního leasingu by se jednalo o částku 77 273,16 Kč což představuje oproti 

podnikatelskému úvěru rozdíl 65 997,81 Kč. Následující graf ukazuje rozdíl mezi 

těmito dvěma variantami. 

 

Graf 4. Porovnání celkového snížení daňové povinnosti u potravinářského stroje 
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Úvěr, ať už spotřebitelský či podnikatelský zahrnuje také tu výhodu, že se majetek 

rovnou stává součástí obchodního majetku. Nevýhodou může naopak být zajištění 

majetku, nejčastěji se jedná o zajištění nemovitostí, případně smlouvou o zajišťovacím 
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převodu práva na majetku, jehož pořízení je úvěrem financováno. Dále také velká 

administrativní náročnost. 

Avšak zhodnocením obou způsobů zjišťuji, že při správné volbě financování majetku, 

v tomto případě volby spotřebitelského a podnikatelského úvěru společnost ABC, s.r.o. 

dosáhne snížení daňové povinnosti za 3 klíčové roky celkem 277 587,46 Kč, což je 

oproti oběma variantám méně výhodným rozdíl 127 021,48 Kč .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhodnotit a doporučit nejvhodnější formu - variantu 

způsobu financování potřebných investic ve spojení s daňovou optimalizací v časovém 

horizontu 3 let ve společnosti ABC, s.r.o..  Bakalářská práce má dvě části. 

 

Teoretická část obsahuje teoretická východiska práce související s problematikou 

pořizování dlouhodobého hmotného majetku s vlivem na daňové aspekty jednotlivých 

forem. Tyto poznatky jsem čerpala z odborné literatury. 

 

V praktické části jsem nejdříve stručně charakterizovala společnost ABC, s.r.o. a její 

činnost. Pro účelné zpracování bakalářské práce jsem využila veškeré informace 

poskytnuté společností ABC, s.r.o. s cílem navrhnout nejefektivnější variantu pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku ve vazbě na optimalizaci daně. Porovnávala jsem 

jednotlivé formy pořízení dlouhodobého hmotného majetku jako koupi za hotové, 

finanční leasing a úvěr. U každé varianty jsem vypočetla jednotlivé daňově uznatelné 

náklady, tedy leasingové splátky, úroky z úvěrů a daňové odpisy. U daňových odpisů 

jsem ještě analyzovala rozdíly v jednotlivých možnostech odpisování. V závěru části 

jsem tyto vypočtené daňově uznatelné náklady z jednotlivých variant převedla pomocí 

sazeb daně z příjmů na konečnou hodnotu, která pro mě byla klíčová. Posoudila jsem, 

kde dochází k největšímu snížení daňové povinnosti, tudíž která z variant bude 

v případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku nejefektivnější. 

 

Na základě mnou zjištěné a vypočtené situace doporučuji: 

1. V případě pořízení nákladního automobilu využít financování spotřebitelským 

úvěrem a docílit tím maximálního snížení daňové povinnosti. 

2. U potravinářského stroje taktéž použít financování investice formou bankovního  

podnikatelského úvěru a tím optimalizovat daňovou povinnost.  

 

Doufám, že společnost ABC, s.r.o. využije některé z doporučení, a bude pro ni 

přínosem v optimalizaci daňové povinnosti. Samozřejmě záleží v konečném důsledku 

na rozhodnutí vedení společnosti zda jsou tyto návrhy reálné vzhledem k dlouhodobé 

strategii firmy a možnostem jejího financování dalšího podnikatelské činnosti. 
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P II: VÝPO ČET ÚROKŮ VE SPLÁTCE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚV ĚRU 
         

Klient:   ABC, s.r.o.      

Výše úvěru:   539 784,00 Kč      

Měsíční splátka :   11 715,00 Kč      

RPSN:   11,48%      

 Zůst.jistiny spl.jist. zůst.jistiny úrok% úrok ve spl. spl. celkem úrok/rok spl./rok 

X.2008 539 784 6 551 533 233 11,48% 5 164 11 715     

XI.2008 533 233 6 614 526 619 11,48% 5 101 11 715    

XII.2008 526 619 6 677 519 942 11,48% 5 038 11 715 15 303   

I.2009 519 942 6 741 513 201 11,48% 4 974 11 715     

  513 201 6 805 506 396 11,48% 4 910 11 715    

  506 396 6 870 499 525 11,48% 4 845 11 715    

  499 525 6 936 492 589 11,48% 4 779 11 715    

  492 589 7 003 485 587 11,48% 4 712 11 715    

  485 587 7 070 478 517 11,48% 4 645 11 715    

  478 517 7 137 471 380 11,48% 4 578 11 715    

  471 380 7 205 464 174 11,48% 4 510 11 715    

  464 174 7 274 456 900 11,48% 4 441 11 715    

  456 900 7 344 449 556 11,48% 4 371 11 715    

  449 556 7 414 442 142 11,48% 4 301 11 715    

XII.2009 442 142 7 485 434 657 11,48% 4 230 11 715 55 294   

I.2010 434 657 7 557 427 100 11,48% 4 158 11 715     

  427 100 7 629 419 471 11,48% 4 086 11 715    

  419 471 7 702 411 769 11,48% 4 013 11 715    

  411 769 7 776 403 993 11,48% 3 939 11 715    

  403 993 7 850 396 143 11,48% 3 865 11 715    

  396 143 7 925 388 218 11,48% 3 790 11 715    

  388 218 8 001 380 217 11,48% 3 714 11 715    

  380 217 8 078 372 139 11,48% 3 637 11 715    

  372 139 8 155 363 984 11,48% 3 560 11 715    

  363 984 8 233 355 751 11,48% 3 482 11 715    

  355 751 8 312 347 440 11,48% 3 403 11 715    

XII.2010 347 440 8 391 339 048 11,48% 3 324 11 715 44 972   

  339 048 8 471 330 577 11,48% 3 244 11 715     

 330 577 8 552 322 024 11,48% 3 163 11 715    

 322 024 8 634 313 390 11,48% 3 081 11 715    

 313 390 8 717 304 673 11,48% 2 998 11 715    

 304 673 8 800 295 873 11,48% 2 915 11 715    

 295 873 8 884 286 989 11,48% 2 831 11 715    

 286 989 8 969 278 019 11,48% 2 746 11 715    

 278 019 9 055 268 964 11,48% 2 660 11 715    

 268 964 9 142 259 822 11,48% 2 573 11 715    

 259 822 9 229 250 592 11,48% 2 486 11 715    

 250 592 9 318 241 275 11,48% 2 397 11 715    

XII.2011 241 275 9 407 231 868 11,48% 2 308 11 715 33 400   
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P IV: VÝPOČET ÚROKŮ VE SPLÁTCE PODNIKATELSKÉHO ÚV ĚRU 
         

Klient:     ABC, s.r.o.      

Výše úvěru:   800 000,00 Kč      

Počet splátek:  59      

Měsíční splátka jistiny :   13 560,00 Kč      

Úrok p.a.:   6,00%      

  Zůst.jistiny spl.jist. zůst.jistiny úrok% úroky měs. spl. celkem úrok/rok spl./rok 

XI.2008 800 000 13 560 786 440 6,00% 4 000 17 560     

XII.2008 786 440 13 560 772 880 6,00% 3 932 17 492 7 932 35 052 

I.2009 772 880 13 560 759 320 6,00% 3 864 17 424     

  759 320 13 560 745 760 6,00% 3 797 17 357     

  745 760 13 560 732 200 6,00% 3 729 17 289     

  732 200 13 560 718 640 6,00% 3 661 17 221     

  718 640 13 560 705 080 6,00% 3 593 17 153     

  705 080 13 560 691 520 6,00% 3 525 17 085     

  691 520 13 560 677 960 6,00% 3 458 17 018     

  677 960 13 560 664 400 6,00% 3 390 16 950     

  664 400 13 560 650 840 6,00% 3 322 16 882     

  650 840 13 560 637 280 6,00% 3 254 16 814     

  637 280 13 560 623 720 6,00% 3 186 16 746     

XII.2009 623 720 13 560 610 160 6,00% 3 119 16 679 41 898 204 618 

I.2010 610 160 13 560 596 600 6,00% 3 051 16 611     

  596 600 13 560 583 040 6,00% 2 983 16 543     

  583 040 13 560 569 480 6,00% 2 915 16 475     

  569 480 13 560 555 920 6,00% 2 847 16 407     

  555 920 13 560 542 360 6,00% 2 780 16 340     

  542 360 13 560 528 800 6,00% 2 712 16 272     

  528 800 13 560 515 240 6,00% 2 644 16 204     

  515 240 13 560 501 680 6,00% 2 576 16 136     

  501 680 13 560 488 120 6,00% 2 508 16 068     

  488 120 13 560 474 560 6,00% 2 441 16 001     

  474 560 13 560 461 000 6,00% 2 373 15 933     

XII.2010 461 000 13 560 447 440 6,00% 2 305 15 865 32 135 194 855 

  447 440 13 560 433 880 6,00% 2 237 15 797     

  433 880 13 560 420 320 6,00% 2 169 15 729     

  420 320 13 560 406 760 6,00% 2 102 15 662     

  406 760 13 560 393 200 6,00% 2 034 15 594     

  393 200 13 560 379 640 6,00% 1 966 15 526     

  379 640 13 560 366 080 6,00% 1 898 15 458     

  366 080 13 560 352 520 6,00% 1 830 15 390     

  352 520 13 560 338 960 6,00% 1 763 15 323     

  338 960 13 560 325 400 6,00% 1 695 15 255     

  325 400 13 560 311 840 6,00% 1 627 15 187     

  311 840 13 560 298 280 6,00% 1 559 15 119     

XII.2011 298 280 13 560 284 720 6,00% 1 491 15 051 22 372 185 092 
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