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Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu 
daně z příjmu právnických osob 
 

Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vhodného způsobu pořízení hmotného 

majetku – automobilu firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmů 

právnických osob. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy pořízení 

hmotného majetku-automobilu a zkoumá jejich přínos pro firmu z daňového hlediska. 

 

Abstract 
This bachelor work deals with an analysis of an ideal means of getting corporeal 

property – a car by SYMECO ltd. and its effect on a tax base from corporate body – 

incomes. On the base of research data it involves proposals of achievement corporeal 

property (a car) and invastigates its contribution for the firm from a tax-view. 
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1. Úvod 
 

Zájmem každé fyzické a právnické osoby pořizující hmotný majetek, která je podle 

zákona o dani z příjmů povinna podávat daňová přiznání a zaplatit daň, je to, zda 

pořízení hmotného majetku, jeho používání a výdaje či náklady související s jeho 

provozem má nějaký vliv na výši daňové povinnosti. 

 

Vzhledem k neustálé změně daňových zákonů, zejména pak zákona o dani z příjmů (č. 

586/1992 Sb.), který má především vliv na správné stanovení  základu daně (poslední 

změna proběhne od 1.1.2008) je nutno se zabývat také myšlenkou jaký daňový dopad 

tato změna přinese daňovým poplatníkům při pořízení hmotného majetku. Je výhodné 

pořídit hmotný majetek ještě v roce 2007 nebo až v roce 2008 ? 

 

Tato bakalářská práce se zabývá pořízením hmotného majetku – nového osobního 

automobilu pro firmu SYMECO s.r.o. s ohledem na ovlivnění základu daně z příjmu.  

V bakalářské práci se budu zabývat pořízením osobního automobilu pro právnickou 

osobu pořízeným do konce roku 2007. Jak již výše bylo zmíněno došlo od 1.1.2008 

k rozsáhlé změně zákona o dani z příjmů, která se dotkla i odpisování hmotného 

majetku a pořízení hmotného majetku formou leasingu. O těchto změnách se podrobněji 

v této práci zmiňovat nebudu. 

 

Hypotéza, kterou jsem si stanovila a budu ji ověřovat, zní:  

Mnoho podnikatelských subjektů si pořizuje hmotný majetek různými způsoby, aniž by 

dopředu věděla jaký daňový dopad může případný způsob mít. Jestliže firmy chtějí 

využít co největší optimalizaci základu daně z příjmů a ovlivnit tím i výši daně, měly by 

se vždy zaměřit na správný výběr způsobu pořízení hmotného majetku.  

 

Pro teoretickou část práce využiji metody analýzy a srovnávání. Pro praktickou část 

použiji zejména metody srovnávání. Po srovnání různých druhů způsobů pořízení 

hmotného majetku-nového osobního automobilu bude firmě SYMECO s.r.o. navržen 

z hlediska daňové optimalizace nejvhodnější způsob pořízení hmotného majetku.  
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Doufám, že tato bakalářská práce pomůže firmě SYMECO s.r.o. při správném 

rozhodnutí způsobu pořízení nového osobního automobilu, aby vliv na základ daně a 

výši daně byl pro firmu co nejoptimálnější. 
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2. Definice cílů práce 

 

2.1. Hlavní cíl 

 
- na základě teoretických poznatků navrhnout vhodný způsob pořízení hmotného 

majetku-nového osobního automobilu s ohledem vlivu na základ daně z příjmů 

právnických osob 

 

2.2. Dílčí cíle 

 
- analýza současného stavu společnosti 

- analýza trhu, na kterém se firma vyskytuje 

 

Při absolvování praxe ve firmě SYMECO s.r.o. jsem mimo jiné zjistila, že jednatel 

firmy i hlavní účetní dojíždí k některým svým klientům prostřednictvím hromadné 

dopravy, což má za následek velké časové ztráty, tzn., že čas, který procestují mezi 

svými klienty by mohli vyplnit jinou činností, kterou díky časové ztrátě museli odložit. 

O této skutečnosti jsem diskutovala s jednatelem firmy, který se mnou v této věci 

souhlasil a navrhl, zda bych pomohla vybrat pro firmu nejvhodnější způsob pořízení 

nového osobního automobilu se zaměřením vlivu na základ daně z příjmů právnických 

osob. Tento návrh jsem si vybrala jako hlavní cíl své bakalářské práce. Při výběrů 

vhodného způsobu pořízení nového osobního automobilu jsem se zaměřila na tři 

nejběžnější způsoby pořízení hmotného majetku, a to formou operativního pronájmu, 

finančního pronájmu a úvěru.  

Aby byl výběr způsobu pořízení nového osobního automobilu pro firmu co 

nejpřínosnější, zaměřila jsem se na současný stav společnosti a na trhu, na kterém se 

vyskytuje. 
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3. Analýza současného stavu 
 

3.1. Charakteristika společnosti 

 

3.1.1. Historie firmy 

Firma SYMECO s.r.o. je z pohledu vzniku mladou společností. Je však „následnou“ 

společností firmy - fyzické osoby Martina Sychrová, která vznikla již v roce 1998, kdy 

nynější jednatel a společník firmy SYMECO s.r.o. Martina Sychrová, provozovala svoji 

živnost vedení účetnictví současně při svém zaměstnání, kdy byla zaměstnána jako 

účetní ve stavební firmě.  

 

V r. 2000 se jí naskytla možnost nového zaměstnání, které pro ni bylo velkou výzvou a 

pro svoji nynější podnikatelskou činnost bylo velmi významným obdobím. Jednalo se 

práci samostatné účetní u daňového poradce. Zde byla možnost se seznámit 

s účtováním, daňovou a účetní problematikou z různých oborů činnosti.  

 

V březnu 2005 dochází k rozvázání pracovního poměru u daňového poradce a dne 

29.4.2005 dochází k znovuzahájení podnikatelské činnosti fyzické osoby-Martiny 

Sychrové. Vzhledem k dobrému jménu a pověsti firmy-fyzické osoby Martiny Sychrové 

dochází v brzké době k nárůstu spokojených klientů. 

 

Dne 24.5.2007 vzniká společnost SYMECO s.r.o., která navazuje na činnost a dobré 

jméno firmy-fyzické osoby Martiny Sychrové, která do konce roku 2007 ukončuje svoji 

podnikatelskou činnost. 

3.1.2. Předmět podnikání  

Firma SYMECO s.r.o. se zabývá poskytováním služeb, a to v oblasti daňového a 

účetního poradenství, vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd pro malé i 

velké organizace. Současně pro své klienty nabízí i zastupování na základě plné moci 

před příslušným Finančním úřadem a dalšími institucemi.  
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Firma také spolupracuje se společností PREMIER system a.s., která vyvinula účetní a 

ekonomický systém Premier a pro tuto společnost školí nové uživatele účetního a 

ekonomického systému. 

 

3.2. Organizační struktura 

 
Organizační struktura firmy: 

• Jednatel společnosti 

- řídí a jedná jménem společnosti 

• 1 zaměstnanec – hlavní účetní 

- zpracovává účetnictví, daňovou evidenci a mzdy komplexně, tzn. 

kompletní zaúčtování dokladů, inventury účtů, otevírání a zavírání 

účetních knih, zpracování přiznání k dani z příjmů vč. účetní závěrky, 

zpracování mezd malých i velkých organizací, výpočet nemocenských 

dávek jednotlivým klientům 

- poskytuje účetní poradenství 

- odpovídá za správnost účtování pomocné účetní 

• 1 zaměstnanec – pomocná účetní 

- zpracovává účetnictví, daňovou evidenci tzv. zjednodušeně, tzn., že 

účtuje jen určité účetní operace a nezpracovává příslušnou přidělenou 

firmu komplexně  

- lepení pokladních dokladů a archivace účetnictví jednotlivých klientů 

Firma SYMECO s.r.o. dále externě spolupracuje s daňovou poradkyní.                                              
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3.2.1. Schéma organizační struktury 

 

Obrázek 2.2.1 – Schéma organizační struktury 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 

 HLAVNÍ ÚČETNÍ 

  POMOCNÁ ÚČETNÍ 
 

Zdroj: SYMECO s.r.o. 

 

3.3. Analýza trhu 

 
Firma SYMECO s.r.o. pronikla na trh teprve tento rok s širokou nabídkou svých 

ekonomických a účetních služeb. Vzhledem k dobré pověsti firmy a schopného vedení 

firmy přibyl společnosti každý měsíc cca jeden nový klient a tím zajistil i vyšší příjmy 

pro společnost. Firma se na trhu řadí spíše mezi mikropodniky s tendencí se rozvíjet a 

nabízet svým klientům více služeb (např. služby auditora). 

 

Konkurence je v této oblasti služeb velká. Dalo by se ale říci, že si na trhu najde každá 

firma poskytující služby ekonomické a účetní své místo a své klienty. Pro náročné 

klienty a nadnárodní podniky jsou na trhu i velké společnosti, jako jsou např. firmy 

KPMG, Delloite & Touche, Ernst & Young, Price, Waterhouse, Coopers, které 

zaměstnávají mnoho ekonomů, daňových poradců a další specialistů. Dále se na trhu 

nacházejí společnosti střední velikosti nabízející své služby menším a středním 

podnikům. A v neposlední řadě jsou zde firmy-fyzické osoby (živnostníci), kteří 

nabízejí své služby jiným firmám, převážně fyzickým osobám.  
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V současné době je hlavní nevýhodou a omezuje konkurenceschopnost firmy SYMECO 

s.r.o. na trhu to, že nemůže nabídnout služby vlastního daňového poradce, případně 

auditora, což v dnešní době by mělo být pro firmu tohoto typu samozřejmostí. Prozatím 

tyto služby nabízí pomocí jiných firem, se kterými spolupracuje. 

 

Dále vzhledem k malému počtu zaměstnanců a nárůstu klientů bude muset firma 

v brzké době řešit zaměstnání nových pracovníků a také pohodlnější, rychlejší a úsporné 

cestování ke svým klientům v případech, kdy klient vyžaduje pravidelné návštěvy 

hlavní účetní ve své firmě. 

 

3.4. Analýza zajišťování výrobních zdrojů a majetku firmy 

 
Vzhledem k tomu, že firma nabízí služby, převážně vedení účetnictví, jsou výrobními 

zdroji výpočetní a kancelářská technika, např. počítače, tiskárny, software. 

 

Tím, že firma vznikla v letošním roce byla nucena své počáteční finanční prostředky 

investovat do vybavení kanceláře, výpočetní a kancelářské techniky.  

 

Vybavení kanceláře, výpočetní a kancelářskou techniku firma po zakoupení ze svých 

vlastních zdrojů zařadila do užívání a účetně je odepisuje dle vnitropodnikových 

směrnic. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.  

 

3.5. Ekonomický pohled na firmu 

 
Firma SYMECO s.r.o. je, jak vyplývá z účetních výkazů zisková. Výnosy firmy tvoří 

tržby za poskytnuté služby a náklady firmy tvoří provozní náklady, jako je nájemné, 

nákup kancelářských potřeb, mzdy zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že firma má malý 

počet zaměstnanců a náklady na provoz nejsou nijak velké, není pro firmu obtížné 

vytvářet zisk. 

Firma se prozatím nepotýká s problémy, které řeší mnohé společnosti, a to 

s nezaplacenými závazky ze strany odběratelů.  
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Finanční prostředky si firma zajišťuje ze své vlastní činnosti. Na počátku vzniku firmy 

zapůjčil firmě finanční prostředky společník firmy-bezúročně. Tato půjčka se doposud 

nesplácí, protože nákupem výpočetní a kancelářské techniky vyčerpala své finanční 

zdroje a musí na splátky půjčky finanční prostředky našetřit. Jiné dluhy firma nemá a 

své závazky vůči svým dodavatelům splácí ve lhůtách splatnosti. Z mého pohledu je 

firma stabilní. 

 
Graf 1: Spotřební koš podle tržeb firmy SYMECO s.r.o. 
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Zdroj: SYMECO s.r.o. 
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Graf 2: Časový vývoj tržeb firmy SYMECO s.r.o. včetně trendu (v tis. CZK) 
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Zdroj: SYMECO s.r.o. 

3.6. SWOT analýza 

 
S – Strengths (Silné stránky) 

W – Weaknesses (Slabé stránky) 

O – Opportunities (Příležitosti) 

T – Threats (Hrozby) 

 

3.6.1. Silné stránky 

o Silnou stránkou firmy je nepochybně dobrá poloha firmy jak pro klienty, 

tak pro samotnou firmu. Firma je pro klienty velmi dobře dostupná 

prostředky hromadné dopravy (od centra města je vzdálena cca 2 km) i 

automobilem. 

o Další silnou stránkou je dobré jméno firmy, které jí společník a jednatel 

firmy zajistil již před vznikem, a to svým podnikáním jako fyzická osoba 

ve stejné oblasti poskytování služeb jako teď nyní nabízí firma 

SYMECO s.r.o. svým klientům. 

3.6.2. Slabé stránky 

o Slabou stránkou firmy je především nedostatek zaměstnanců na pozici 

pomocné účetní. Z tohoto důvodu dochází ve firmě k přesčasovosti 

ostatních zaměstnanců a tím i k nižší produktivitě práce. Vedení firmy si 
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je tohoto nedostatku vědomo a bude ho v současné době velice rychle 

řešit zaměstnáním nového zaměstnance.  

3.6.3. Příležitosti 

o Velkou příležitostí je pro firmu nabídka dalších služeb pro své klienty, 

např. formou daňového poradenství vlastním daňovým poradcem, právní 

a auditorské služby prováděné externě nebo prostřednictvím svých 

zaměstnanců. Nabídka rozšířených služeb by firmě pomohla si upevnit 

svoji pozici na trhu. 

3.6.4. Hrozby 

o Největší hrozbou je pro firmu konkurence v oboru, která je na trhu velmi 

velká a pokud firma nebude poskytovat kvalitní a široké služby pro své 

klienty může dojít k jejímu zániku.  

o Nedostatek odborně zaměřených zaměstnanců. 

 

3.7. Způsob pořízení hmotného majetku evidovaného ve 

firmě 

 
Jak jsem již dříve uvedla v průběhu roku 2007 pořídila firma SYMECO s.r.o. hmotný 

majetek za úplatu, který zařadila do užívání a odepisuje ho. Jedná se o majetek, který 

firma pořídila na počátku svého vzniku. V této době neměla finanční prostředky na 

zakoupení tohoto majetku, proto firmě peněžní prostředky zapůjčil společník firmy-

bezúročně. 

 

Při pořizování hmotného majetku firma nezvážila veškeré možnosti financování 

pořízení hmotného majetku a proto zvolila výše uvedený způsob. Jelikož mohlo dojít k 

situaci, že by firma neprosperovala, tak jako v současnosti, mohlo dojít k tomu, že 

nebude mít na splácení bezúročné půjčky a musela by případně pořízený majetek 

prodat. To by mělo za následek, že by firma nemohla provádět své služby, protože je 

především na výpočetní technice závislá. Nezvážila, zda je pro ni výhodné výpočetní 
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techniku kupovat. Proč nezvážila operativní pronájem ? Byl by pro ni výhodný oproti 

kupní smlouvě z hlediska daňového ? 

V průběhu své praxe jsem se dozvěděla, že firma chce do konce roku pořídit nový 

osobní automobil a požádala mě o vypracování návrhu způsobu pořízení majetku 

s ohledem vlivu na základ daně z příjmů právnických osob. Proto se na následujících 

stranách budu zabývat zejména daňovými aspekty různých forem pořízení nového 

osobního automobilu, a to zejména pořízení formou finančního pronájmu, úvěru a 

operativního pronájmu. 
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4. Teoretická východiska práce 
 
Vzhledem k tomu, že tato bakalářská práce je zaměřena především na vliv základu daně 

z příjmu právnických osob bude nadále vše v této bakalářské práci zaměřeno na tyto 

osoby a jen okrajově se zaměří na fyzické osoby-podnikatele. 

 

4.1. Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska1 

 
Podnikatelé mimo jiné používají ke svému podnikání dvě složky majetku (aktiv), a to 

majetek krátkodobý  a dlouhodobý. 

 

Majetek (aktivum) krátkodobý je charakteristický tím, že je spotřebováno jednorázově. 

Majetek (aktivum) dlouhodobý je charakteristický tím, že jeho spotřeba neprobíhá 

z účetního ani z daňového hlediska jednorázově, ale bývá rozložena do několika 

účetních období. To se děje prostřednictvím tzv. odpisů dlouhodobého majetku, které 

dělíme na odpisy: 

- účetní 

- daňové 

Účetní odpisy upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, dále na něj 

navazuje vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky a také České účetní standardy pro 

podnikatele. Výše uvedenými předpisy se řídí všechny subjekty, které jsou účetními 

jednotkami2 dle §1 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

                                                 
1 VALOUCH, P., Účetní a daňové odpisy 2007. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. s. 9 – 20. 
2 „Účetními jednotkami jsou především právnické osoby se sídlem v ČR, zahraniční osoby, pokud na 
území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů a z fyzických osob 
ty, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, dále fyzické osoby, jejich roční obrat podle 
zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 
obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházejících kalendářní rok 
částku 15 000 000 Kč, dále ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní 
jednotkou, a fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.“ (VALOUCH, 
2007, s. 9-10) 
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V praxi se často setkáváme s tím, že účetní odpisy nejsou chápany tak, jak by měly a 

tudíž jejich vypovídací funkce z účetnictví převážně u účetních jednotek vedoucí 

účetnictví neodpovídá skutečnosti. 

 

Účetní odpisy u účetních jednotek představují skutečné opotřebení  majetku a snižují 

účetní hospodářský výsledek. Účetní odpisy představují u účetních jednotek účetní 

odpis, nikoliv daňový. 

 

Pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci příjmů a výdajů dle §7b zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů v platném znění se tyto odpisy nepoužívají, jelikož nejsou účetní 

jednotkou2. 

 

Daňové odpisy snižují daňový hospodářský výsledek a tím ovlivňují základ daně 

z příjmu a výši daně příjmů.  

4.1.1. Dlouhodobý majetek z účetního hlediska1 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v § 19 odst. 7 vymezuje co je majetek dlouhodobý a 

majetek krátkodobý. 

Krátkodobý majetek je majetek, jehož doba použitelnosti kratší jak jeden rok. 

Dlouhodobý majetek je majetek, jehož doba použitelnosti je delší jak jeden rok. 

 

Dlouhodobý majetek z účetního hlediska je přesněji vymezen ve vyhlášce vydané 

Ministerstvem financí č. 500/2002 Sb., v platném znění, a to v § 6-8. 

Dle těchto ustanovení členíme majetek na: 

 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

• Dlouhodobý finanční majetek 
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4.1.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek vymezuje § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (mimo 

goodwillu) s respektováním principu významnosti, věrného a poctivého zobrazení 

majetku.  Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou majetek slouží jako podklad 

pro současnou nebo uchovatelnou činnost, pro zdokonalení nebo řešení včetně 

ověřování nehmotných výsledků. Patří mezi ně zejména: 

 

Zřizovací výdaje 

Jedná se o výdaje související se zřízením (založením) nové účetní jednotky do 

okamžiku jejího vzniku. Jsou to zejména různé soudní a notářské poplatky, náklady na 

pracovní cesty, nájemné, odměny za zprostředkování a další výdaje související se 

zahájením podnikatelské činnosti. 

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software 

Jsou to takové výsledky výzkumu a vývoje a software, které nejsou předmětem 

průmyslových a jiných ocenitelných práv, a to v případě, že jsou buď vytvořeny vlastní 

činností za účelem obchodování s nimi nebo nabyté od jiných osob. Nejedná se o 

výsledky a software vytvořen na zakázku. 

 

Ocenitelná práva 

Jedná se o samostatnou skupinu dlouhodobého nehmotného majetku, kterou tvoří 

zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí 

činnosti a práva, která jsou nabyta od jiných osob nebo vytvořená vlastní činností za 

účelem obchodování s nimi. 

 

Goodwill 

Goodwillem se rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho 

části ve smyslu obchodního zákoníku, 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. 
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4.1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek vymezuje § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Mezi dlouhodobý 

hmotný majetek patří pozemky pokud nejsou pro účetní jednotku zbožím (nesledujeme 

výši ocenění). Výši ocenění také nesledujeme u předmětů z drahých kovů, 

plemenných zvířat a v neposlední řadě u uměleckých děl, která nejsou součástí 

stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné 

movité věci stanovené zvláštními právními předpisy3, popř. jejich soubory. Bez 

ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění patří dále mezi dlouhodobý hmotný 

majetek stavby, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako 

jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb.. 

Dále jsou to samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko ekonomickým určením, kdy doba použitelnosti je delší než jeden rok a od 

výše  ocenění určené účetní jednotkou s respektováním principu významnosti, věrného 

a poctivého zobrazení majetku. 

 

Drobným hmotným majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž ocenění je nižší než částka, 

kterou stanovila účetní jednotka pro dlouhodobý hmotný majetek, a doba použitelnosti 

je delší než jeden rok. O takovémto majetku účtuje účetní jednotka jako o zásobách (do 

spotřeby). 

 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří také pěstitelské celky trvalých porostů, 

kterými se rozumí: 

- ovocné stromy, které jsou vysázeny na souvislém pozemku o výměře nad 

0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha, 

- ovocné keře, které jsou vysázeny na souvislém pozemku o výměře nad 

0,25 ha v hustotě nejméně 1000 keřů na 1 ha, 

- trvalý porost vinic a chmelnic (bez dalších podmínek) 

 

                                                 
3 Například zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
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4.1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Jedná se například o cenné papíry a podíly, které budou v držení účetní jednotky déle 

než jeden rok, jimiž jsou majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, v osobách 

s podstatným vlivem. Vzhledem k tomu, že účetní odpisování finančního majetku 

zakazuje § 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  nebudu se tímto majetkem dále 

zabývat. 

4.1.2. Dlouhodobý majetek z daňového hlediska1 

Definici dlouhodobého majetku z daňového hlediska zákona o dani z příjmu nedefinuje. 

Zná pouze pojem hmotný a nehmotný majetek. Hmotný majetek je vymezen v § 26 odst. 

2 a 3 zákona o dani z příjmů v platném znění. Dále také vymezuje, že pro účely zákona 

o dani z příjmu nejsou zásoby. V § 27 zákona o dani z příjmu v platném znění je 

vymezen hmotný majetek vyloučený z odepisování. Nehmotný majetek je vymezen v § 

32a odst. 1 zákona o dani z příjmu v platném znění. V § 32a odst. 2 zákona o dani 

z příjmu v platném znění je uveden nehmotný majetek , který se z daňového hlediska za 

nehmotný majetek nepovažuje. 

Daňové odpisy jsou vymezeny pod § 31 a § 32 zákona o dani z příjmů v platném znění. 

K těmto odpisům se vrátíme v praktické části této bakalářské práce. 

 

4.2. Způsoby pořízení majetku 

 
V této části se zaměříme jen způsoby pořízení hmotného majetku-nového dopravního 

prostředku-automobilu. Způsob pořízení vozidla pro podnikání má vliv na správné 

ocenění a zařazení vozidla do majetku účetní jednotky, dále pro správné stanovení 

daňových odpisů apod. 

Pořídit vozidlo můžeme nejčastěji zejména: 

- koupí 

- darem 

- zděděním 

- vkladem do majetku 

- převodem z osobního majetku do obchodního majetku 
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Další způsoby pořízení vozidla: 

- finanční leasing (finanční pronájem s následnou koupí najaté věci) 

- operativní pronájem 

- úvěr 

 

Dle § 25 odst. 4 zákona o účetnictví  rozlišujeme tyto způsoby ocenění: 

 

• pořizovací cena – jedná se o cenu, za kterou byl příslušný majetek pořízen 

včetně vedlejších pořizovacích nákladů (například dopravu, clo). U neplátců 

DPH je součástí pořizovací ceny i DPH. 

 

• reprodukční pořizovací cena – je to cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje. Jedná se o majetek nabytý darováním, pořízené 

bezúplatně formou finančního leasingu nebo vklad. Dále se použije pro majetek 

v případech, kdy nelze zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činnosti. 

Reprodukční pořizovací cenou je cena stanovená dle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku. 

 

• vlastní náklady – majetek pořízený vlastní činností. 

 

4.3. Podstata a základní formy leasingu4 

 
Leasing se objevil v České republice po roce 1989 a stal se jedním z běžných nástrojů 

tržní ekonomiky. V současné době je již podstatnou formou financování pořízení 

osobních, užitkových automobilů, výpočetní techniky, nemovitostí apod. K velké 

popularitě přispívají i začínající podnikatelé, kteří mají k dispozici omezené kapitálové 

prostředky z vlastních zdrojů. 

 

                                                 
4 ČLFA [online]. 2003 [cit. 2008-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/>. 
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Pronájem – leasing (z anglického výrazu „lease“) umožňuje zejména podnikatelům 

obstarat si drahý investiční majetek, aniž by museli tuto investici předem uhradit. 

Investora v tomto případě nahrazuje leasingová společnost. 

 

Výhodou leasingu je i to, že sjednání leasingové smlouvy bývá často časově méně 

náročné než sjednání úvěru s bankou. Předmět leasingu zůstává ve vlastnictví 

leasingové společnosti po celou dobu leasingu (užívání majetku je odděleno od jeho 

vlastnictví). Na nájemce přechází pouze právo majetek používat. Z hlediska praktického 

se leasing rozděluje na dva základní druhy – leasing finanční a leasing operativní.  

 

Tyto dva základní typy leasingu se mezi s sebou liší především: 

• přechodem vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci leasingu, 
• účelem, kterému slouží, 
• délkou pronájmu. 

 

Shodnými prvky finančního a operativního pronájmu je to, že po celou dobu leasingu je 

leasovaný majetek ve vlastnictví leasingové společnosti. 

 

V současné době u nás neexistuje jediný předpis, který by celkově upravoval 

problematiku leasingu. Tato úprava je obsahem specializovaných zákonů a předpisů, 

k nimž je možno především zařadit: 

Občanský zákoník 

Obchodní zákoník 

Zákon o daních z příjmu 

Zákon o dani z přidané hodnoty 

Zákon o účetnictví 

Celní zákon 
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Graf 3: Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r. 2007 podle komodit 
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Zdroj: ČLFA [online]. 2003 [cit. 2008-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.clfa.cz/dokumenty/grafy-cz-2007.xls>.  

 

 

 

Graf 4: Růst leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace (v mld. Kč) 
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Zdroj: ČLFA [online]. 2003 [cit. 2008-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.clfa.cz/dokumenty/grafy-cz-2007.xls>. 
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4.3.1.   Finanční leasing 

Základním typem leasingu je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou 

dobu majetkem financující (leasingové)  společnosti a teprve na konci leasingu přechází 

vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko 

leasingové společnosti. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto (většinou 

povinným) pojištěním. Toto pojištění může mít nižší sazby než individuální pojištění, 

protože leasingová společnost může s pojišťovnou sjednat lepší sazby. Místo pojmu 

finanční leasing se můžeme setkat v českých daňových předpisech s pojmy finanční 

pronájem (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH) nebo finanční pronájem s následnou koupí 

najaté věci (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). V průběhu dohodnutého 

nájemního vztahu by nájemce měl pronajímateli prostřednictvím dohodnutých splátek 

uhradit pořizovací náklady předmětu, úrokové náklady z dané finanční transakce a 

odpovídající ziskovou marži. Minimální délka smlouvy na finanční leasing je v souladu 

se zněním zákona o daních z příjmů k 31.12.2007 stanovena na tři roky.  

 

Díky finančnímu leasingu si tak podle znění zákona o daních z příjmů firma může 

promítnout pořizovací cenu vozidla do nákladů během tří let. 

 

Čím je finanční leasing výhodný ? 

• snížením okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení 

na delší dobu  

• leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše 

zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy 

• možnost využití zvýhodněných obchodních akcí 

• rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy 

 

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele ? 

• zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí na základě splátkového kalendáře  

• leasingové splátky jsou pro firmu plně uznatelným daňovým nákladem 
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4.3.1.1 Finanční leasing z daňového hlediska5 

Uznávání leasingových splátek (nájemného) s následnou koupí najatého hmotného 

majetku, který lze podle zákona o dani z příjmu odepisovat řeší § 24, odst. 2, písm. h), 

bod 2 a 3 zákona o dani z příjmu. Hmotný majetek je pro účely daně z příjmu vymezen 

v § 26 odst. 2 a 3. 

 

Od počátku roku 2004 přibyl v zákoně o dani z příjmu § 27 odst. 2, podle kterého je 

hmotným majetkem vyloučeným z odpisování technické zhodnocení provedené 

nájemcem na osobním automobilu kategorie M1 najatém dle smlouvy o finančním 

pronájmu a dále výdaje související s jeho pořízením podle § 26 odst. 3 písm. c) 

vynaložené nájemcem, pokud celkové nájemné se rovná nebo je vyšší než 1 500 000 

Kč. V případě, že je celkové nájemné nižší než 1 500 000 Kč, avšak v úhrnu 

s technickým zhodnocením provedeným nájemcem a s výdaji dle § 26 odst. 3 písm. c) 

vynaloženými nájemcem převýší 1 500 000 Kč, je z odpisování vyložen rozdíl, o který 

součet nájemného, technického zhodnocení a výdajů podle § 26 odst. 3 písm. c) 

převyšuje 1 500 000 Kč. Toto se netýká automobilů, která jsou využívána provozovateli 

silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, 

a automobilů-druh sanitní a pohřební. 

 

Původní limit 900 000 Kč byl původně schválen zákonem č. 438/2003 Sb.. Další 

novelou vydanou pod č. 669/2004 Sb. byl zvýšen na 1 500 000 Kč, aniž by bylo toto 

zvýšení současně doplněno přechodným ustanovením. Na základě toho se nový limit 

uplatnil i na automobily, u nichž byl finanční leasing zahájen po 17.12.2003, a které 

bylo limitováno hranicí 900 000 Kč. Doplněné omezení navazuje na omezení vstupní 

ceny osobních automobilů ve formě odpisů, které bylo doplněno do § 29 odst. 10 

zákona o dani z příjmů. Tato obě omezení byla provedena z důvodu toho, aby platily při 

pořízení osobních automobilů stejné podmínky bez ohledu na formu jejich pořízení. 

 

V souvislosti s maximálním limitem daňově uznatelného nájemného je vhodné 

upozornit na § 23 odst. 4 písm. l) platného od 01.01.2005 do konce roku 2007, který se 

                                                 
5 VLACH, P., RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava : Nakladatelství Sagit 
a.s., 2007. s. 108-128 
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vztahuje k prodeji osobních automobilů pořizovaných bezprostředně po skončení 

finančního pronájmu s následnou koupí. 

 

„Tímto ustanovením se poněkud kompenzoval nesoulad mezi daňovou neznatelností 

části nájemného hrazeného nájemcem v rámci finančního pronájmu nad limit 1 500 000 

Kč a naopak nutností pronajímatele do daňových příjmů (výnosů) zahrnovat kompletní 

částku nájemného bez omezení. Tímto ustanovením tedy nájemce nemusí do daňového 

základu zahrnovat část (nebo dokonce celou) prodejní cenu automobilu, který si pořídil 

od pronajímatele bezprostředně po skončení finančního pronájmu, a který posléze 

prodává jinému subjektu.“6

 

Podmínky pro uznání leasingových splátek v základu daně z příjmu jsou stanoveny v § 

24 odst. 4 zákona o daních z příjmů. 

 

Znění zákona je následující: 

„(4) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, 

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

že 

a) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20% stanovené doby odpisování uvedené 

v § 30, nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně osm 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 podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a  

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

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

 

                                                 
6 VALOUCH, P,. Leasing v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2008. s. 37. 
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Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již 

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

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

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotné majetku podle písmene a) a 

výše kupní ceny podle písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření 

smlouvy. U osobního automobilu kategorie M1 s výjimkou automobilu, který je 

používán provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby 

na základě vydané koncese a automobilu druh sanitní a druh pohřební, přesáhne-li 

nájemné podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí za celou dobu 

trvání nájmu částku 1 500 000 Kč, uznává se jako výdaj (náklad) za celou dobu trvání 

nájmu pouze nájemné ve výši 1 500 000 Kč a v jednotlivých zdaňovacích obdobích 

pouze poměrná část z 1 500 000 Kč připadající na příslušné zdaňovací období.“7

 

Povinnost časově rozlišovat nájemné je v případě účetních jednotek2 vedoucích 

účetnictví dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro účetní jednotku to znamená, 

že jako daňový náklad (výdaj) v případě nájemce bude v daném období vykázána pouze 

ta část nájemného, která se časově tohoto období skutečně týká. Důležité je také správně 

určit okamžik, od kterého lze zahrnovat náklady jako položky ovlivňující základ daně z 

příjmů. Z hlediska leasingu je tímto okamžikem datum skutečného přenechání předmětu 

nájmu nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání (např. předávací protokol o 

převzetí daného majetku). Nájemce vedoucí účetnictví časově rozlišuje placené nájemné 

formou nákladů příštích období.  
 
  

                                                 
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §24 odst. 4. 
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Tabulka 1: Odpisové skupiny a minimální doba trvání nájmu (leasingu) 

 
Odpisová       

skupina (§30) 
Doba odpisování   Minimální doba trvání nájmu 

( §24 odst. 4 ZDP písm.a)) 
1 3 roky 3 roky 
1a 4 roky 3 roky 
2 5 let 3 roky 
3 10 let 3 roky (nemovitosti 8 let) 
4 20 let 4 roky (nemovitosti 8 let) 
5 30 let 6 let (nemovitosti 8 let) 
6 50 let 10 let 

 
Zdroj: VLACH, P., RYLOVÁ, Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008: §24 odst. 4, písm a)  a § 30, str. 
107, 108, 121 
 

4.3.2.   Operativní leasing 

Operativním leasingem můžeme nazývat všechny ostatní druhy leasingu kromě 

finančního. Od finančního leasingu se operativní liší tím, že po ukončení doby 

pronájmu movité věci nepřechází do vlastnictví nájemce, ale zůstává vlastnictvím 

pronajímatele. Smlouvy týkající se operativního leasingu se zpravidla uzavírají na kratší 

dobu a náklady spojené s údržbou, opravami, servisními službami pronajatého majetku 

hradí pronajímatel. 

 

Výhody operativního pronájmu: 

• není nutné hradit počáteční akontaci 

• nájemce profituje na levnějších službách poskytnutých leasingové společnosti 

od pojišťoven, servisů, prodejců apod. 

• administrativní jednoduchost 

4.3.2.1 Operativní leasing z daňového hlediska8 

U operativního leasingu (pronájmu) jsou jednotlivé splátky ihned daňově uznatelným 

nákladem. Do konce roku 2007 byl pro nájemce osobních automobilů se vstupní cenou 

nad 1 500 000 Kč výhodnější operativní leasing, protože v případě operativního 

                                                 
8 VALOUCH, P,. Leasing v praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2008. 
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leasingu nebyla maximální daňově uznatelná výše nájemného žádným způsobem 

omezena. 

4.3.3.      Ostatní typy leasingu 

Mezi další typy leasingu můžeme zařadit: 

• Zpětný leasing 

• Subleasing 

• Domácí leasing 

• Přeshraniční leasing 

4.3.3.1 Zpětný leasing 

Zpětný leasing využívají firmy, které nemají dostatek finanční prostředků a vlastní 

nějaký movitý nebo nemovitý majetek. Tento majetek prodají leasingové společnosti a 

následně s leasingovou společností uzavřou smlouvu o finanční pronájmu na tento 

odkoupený majetek. Tím si firma zajistí volné prostředky pro provoz firmy. Po splacení 

finanční pronájmu si firma majetek, který byl předmětem finanční pronájmu odkoupí. 

4.3.3.2 Subleasing 

Jedná se o takový typ leasingového pronájmu, kdy nájemce podnajme již jednou najatý 

majetek dalšímu nájemci. K takovému podnájmu je však nutný souhlas leasingové 

společnosti. Vlastnictví najatého-podnajatého majetku zůstává leasingové společnosti. 

Subleasing je využíván v případech kdy nájemce nemá dočasné využití pro majetek, 

který je předmětem leasingové smlouvy a tudíž ho se souhlasem leasingové společnosti 

pronajme . 

4.3.3.3 Domácí leasing 

Nezbytným požadavkem týkající se domácího leasingu je, že poskytovatel i příjemce 

leasingu sídlí na území jednoho státu. Při úhradě leasingových splátek nedochází 

k tomu, aby byly prováděny přes hranice do jiného státu. Samozřejmě předmět leasingu 

může pocházet a být dodán ze zahraničí. 
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4.3.3.4 Přeshraniční leasing 

V případě přeshraničního leasingu pochází poskytoval z jiného státu než příjemce. Při 

úhradě leasingových splátek dochází k překročení hranice jiného státu. Někdy i předmět 

leasingu překročí státní hranici. 

 

Pro snížení ceny leasingu je v jeho rámci využíváno některých specifik daňových, 

účetních a celních předpisů více států a zpravidla i přínosů exportních podpor. Jedná se 

o leasingové obchody, která mají zvýšená rizika, např. legislativní, kriminální apod. a 

jsou tudíž spojena s požadavkem na hlubší a několikeré jištění. 

 

4.4. Úvěr na koupi majetku 

 
V případě koupě majetku na úvěr nepotřebujeme větší množství volných finančních 

prostředků. Ty nám poskytne banka nebo jiná úvěrová instituce. Další výhodou tohoto 

financování je, že majetek je sice nakoupen z „cizích peněžních zdrojů“, ale již 

okamžikem nákupu se stává majetkem kupujícího s právem tento majetek daňově 

odepisovat. Dále úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zi) 

zákona o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem. Daňovým nákladem však 

nejsou úroky z úvěru podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů. Koupí 

majetku na úvěr jsou pro firmu daňovým nákladem odpisy, placené úroky z úvěru. 

 

4.5. Úvěr nebo leasing ?8 

 

Každý z těchto způsobů pořízení majetku má své výhody i nevýhody. Jak se rozhodnout 

mezi koupí majetku na úvěr a formou leasingu? 

 

Při rozhodování jsou klíčové tři oblasti: 

 Administrativní náročnost a disponování s majetkem (viz tabulka č. 2) 

 Daňové dopady 

 Finanční náročnost pořízení  

 35



Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu 
daně z příjmu právnických osob 
 
   

Tabulka 1: Základní rozdíly mezi úvěrem a leasingem 
 

LEASING ÚVĚR VÝHODNĚJŠÍ

Vozidlo je po dobu trvání leasingové 
smlouvy ve vlastnictví leasingové 

společnosti 

Pokud si firma vezme úvěr, stává se 
vlastníkem vozidla při jeho nákupu ÚVĚR 

S leasingovými splátkami se splácí také 
pojištění, a to na účet leasingové 

společnosti (měsíčně) 

U úvěru se pojištění platí zvlášť, a to 
většinou v ročních platbách předem LEASING 

Rychlost vyřízení žádosti bývá 
mnohem rychlejší než u úvěru 

Vyřízení žádosti trvá obvykle déle než 
u leasingu LEASING 

Problémy v případě předčasně ukončení 
leasingové smlouvy, protože vozidlo je 
v majetku leasingové společnosti, na ni 

také směřuje pojistné plnění od 
pojišťovny 

Při odcizení nebo celkovém zničení 
automobilu dostane firma pojistné 

plnění jako majitel automobilu, čímž se 
vyhne problémů, spojeným s leasingem 

ÚVĚR 

V případě možnosti odpočtu DPH 
(např. u nákladních automobilu) vzniká 
nárok při mimořádné splátce a následně 

při každé splátce 

V případě možnosti odpočtu DPH 
(např. u nákladních automobilů) vzniká 

nárok při nákupu vozidla ihned, 
jednorázově 

ÚVĚR 

 
Zdroj:www.ihned.cz 

 

V případě koupi na úvěr uplatní vlastník do daňových nákladů daňové odpisy, úroky 

z úvěru. 

 

V případě pořízení majetku formou finančního pronájmu je hlavním daňovým nákladem 

nájemné, v kterém jsou odpisy pouze nepřímo promítány leasingovými společnostmi. 
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5. Vlastní návrhy řešení 
 
Nyní se zaměřím na porovnání nákupu osobního automobilu různými formami pořízení 

se zaměřením na daňové dopady. Budu porovnávat daňovou výhodnost v případě, kdy 

se firma rozhodne pro financování v délce 36 měsíců a v délce 48 měsíců. Vždy bude 

uhrazeno 70% z pořizovací hodnoty vozu. 

 

Druhy pořízení: 

1) finanční nájem 

2) úvěr poskytnutý leasingovou společností  

3) operativní nájem  

 

5.1. Daňová výhodnost při pořízení osobního automobilu 

formou finančního pronájmu, úvěru a operativního pronájmu 

v případě uzavření smlouvy v délce 36 měsíců 

 
Firma SYMECO s.r.o. se rozhodla pro koupi osobního automobilu Toyota Yaris 1,3 

VVTi 5 dv. Sol+metalíza. Kontaktovala jsem společnost HUKR, spol. s.r.o., Zvonařka 

10, Brno, která mi ochotně e-mailem poslala informace týkající pořízení výše 

uvedeného vozu formou finančního pronájmu, úvěru a operativního pronájmu, kdy 

veškeré tyto formy pořízení zajišťuje prostřednictvím společnosti D.S. Leasing a.s., 

Údolní 33, Brno. 

 

Údaje k vozidlu: 

Datum převzetí vozidla dle předávacího protokolu  01.12.2007 

Pořizovací cena vč. DPH:    364.900,-- Kč 

Prodejní cena vč. DPH        1.190,-- Kč  

Akontace (mim. Splátka) 70%   255.430,-- Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy vč. DPH      4.342,31Kč 

Povinné ručení         3.068,-- Kč/rok 

 37



Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu 
daně z příjmu právnických osob 
 
Havarijní pojištění      bylo pro každou formu v jiné výši/rok 

Silniční daň          2.400,-- Kč/rok 

Dálniční známka pro rok 2007          900,-- Kč/rok 

Dálniční známka pro rok 2008       1.000,-- Kč/rok 

Poplatek za rádio            447,60Kč/rok 

5.1.1.      Pořízení formou finančního pronájmu (36 měsíců) 
z hlediska daňového 

V případě akontace může v praxi nastat problém, a to daňový. Zákon o dani z příjmů 

pojem akontace nezná. Problém může nastat v momentě, kdy ve smlouvě není pojem 

akontace blíže specifikován. 

 

V praxi se můžeme setkat se třemi různými formami: 

 První zvýšená splátka nájemného (nultá splátka, mimořádná leasingová splátka). 

 Záloha na splátky nájemného. 

 Záloha na kupní cenu. 

 

Zvýšená leasingová splátka 

V tomto případě dochází k časovému rozlišování (účet 381) této splátky a daňově 

uznatelným nákladem je pak poměrná část celkového nájemného týkajícího se 

příslušného zdaňovacího období. 

 

Záloha na splátky nájemného 

Pokud nájemce uhradil před podpisem smlouvy zálohu na splátky nájemného (účet 

314), jsou tyto zálohy postupně zúčtovávány do jednotlivých splátek nájemného. 

 

Záloha na kupní cenu 

V případě zálohy na kupní cenu (účet 052), nelze tuto zálohu na kupní cenu v průběhu 

trvání leasingové smlouvy převádět na nájemné. Záloha na kupní cenu vstupuje do 

pořizovací ceny majetku v okamžiku jeho odkoupení nájemcem a do nákladů vstupuje 

buď prostřednictví odpisů nebo jako součást pořizovací ceny ( při pořizovací ceně nižší 

jak 40.000,-- Kč) po ukončení leasingu. 
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V našem případě se jedná o zvýšenou leasingovou splátku. 

 

Z hlediska daňové znatelnosti nákladů týkajícího se finančního pronájmu, musí být dle 

zákona o dani z příjmu dodrženy tyto podmínky: 

 

 dodržení časového rozlišení nájemného dle příslušného ustanovení zákona o 

účetnictví č. 563/1992 Sb.  

 

Časově rozlišené nájemné je daňově uznatelným  nákladem ode dne předání vozidla 

nájemci. V našem případě, tj. ode dne 1.12.2007. 

 

 dodržením podmínky minimální doby trvání nájmu dle § 24 odst. 4 zákona o 

dani z příjmu 

 

Pro odpisovou skupinu 1a činí tato minimální doba 4 roky. 

 

 dodržení podmínky bezprostředního převodu vlastnických práv k předmětu 

nájmu mezi vlastníkem a nájemcem a jeho následné zařazení do obchodního 

majetku.  

 

V případě výše kupní ceny musí být dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 a odst. 

5 písm. a). 

 

Výpočet zůstatkové ceny osobního automobilu pro účely posouzení daňové uznatelnosti 

 

Pořizovací cena osobního automobilu činí:   364.900,-- Kč 

Odpisová skupina:      1a 

Počet let odepisování:      4 roky 

Způsob odepisování:      rovnoměrně 

 

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2008 došlo mimo jiné ke změně v §24 odst. 4 je pro účely 

dodržení výše uvedených podmínek v našem případě nutné použít článek II bod 12 
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zákona č. 261/2007 Sb., ze kterého vyplývá, že u hmotného majetku, který je 

předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. Do 1.1.2008) se až 

do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

1. rok: 364 900 x 0,142 =   51 816 Kč 

2. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

3. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

4. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč/ 2 = 52 181 Kč 

 

Daňová zůstatková cena činí 52 179 Kč. 

 

V tomto případě je splněna podmínka, že zůstatková cena odkupovaného předmětu 

finančního pronájmu je vyšší než jeho kupní cena. 

 

 dodržení podmínky limitu vstupní ceny 1 500 000 Kč 

 

V našem případě je dodržena. 

 
Tabulka 3: Náklady finančního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Akontace 
70% Poplatek Měsíční 

nájemné Pojištění 
Náklady 

leasingu v 
Kč 

2007 7095,28 120,62 4070,00 864,00 12149,90
2008 85143,33 1447,44 48840,00 10368,00 145798,77
2009 85143,33 1447,44 48840,00 10368,00 145798,77
2010 78048,06 1326,82 44770,00 9504,00 133648,87

Hodnota v 
Kč 255430,00 4342,31 146520,00 31104,00 437396,31 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Tabulka 4: Náklady na používání předmětu finančního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky 
Náklady 

leasingu v 
Kč 

Dálniční 
známka Silniční daň Poplatek 

za rádio 

Celkové 
náklady na 
auto bez 

PHM 

2007 12149,90 900,00 200,00 37,30 13287,20
2008 145798,77 1000,00 2400,00 447,60 149646,37
2009 145798,77 1000,00 2400,00 447,60 149646,37
2010 133648,87 1000,00 2400,00 447,60 137496,47

Hodnota v 
Kč 437396,31 3900,00 7400,00 1380,10 450076,41 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Silniční daň je pro nájemce daňově uznatelným nákladem v případě, že bude uveden 

jako provozovatel vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a bude 

zapsán v technickém průkaze. 

 

Případné opravy, servisní prohlídky apod. jsou pro nájemce daňově uznatelným 

nákladem v případě, že je tato skutečnost uvedena v leasingové smlouvě nebo 

v leasingových podmínkách. 

5.1.2.      Pořízení formou úvěru (36 měsíců) z hlediska 

daňového 

V případě úvěru se stává osobní automobil ihned majetkem toho, kdo si automobil 

zakoupil a zařadí se do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se. Pro společnost, která 

poskytuje úvěr je osobní automobil pouze prostředek zajištění úvěru bez vlastnických 

práv. Vlastnická práva by na společnost poskytující úvěr přešla v momentě porušení 

některých smluvních podmínek, např. nesplácení úvěru. 

 

Vstupní cena osobního automobilu činí:   364.900,-- Kč 

Odpisová skupina do 31.12.2007:    1a 

Počet let odepisování do 31.12.2007:   4 roky 

Odpisová skupina od 1.1.2008:    2 

Počet let odepisování od 1.1.2008:    5 let 
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Způsob odepisování:      rovnoměrně  

V důsledku novely zákona o dani z příjmů došlo k 1.1.2008 k přeřazení osobních 

automobilů z odpisové skupiny 1a (byla novelou zrušena) do odpisové skupiny 2. 

1. rok: 364 900 x 0,142   =   51 816 Kč 

2. rok: 364 900 x 0,2225 =   81 191 Kč 

3. rok: 364 900 x 0,2225 =   81 191 Kč 

4. rok: 364 900 x 0,2225 =   81 191 Kč 

5. rok: 364 900 x 0,2225 =   69 511 Kč 

 
Tabulka 5: Náklady úvěru v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Úrok + 
poplatky Poplatek Odpisy 

daňové Pojištění Náklady 
úvěru v Kč 

2007 1086,94 4342,31 51816,00 1077,00 58322,25
2008 13043,33 0,00 81191,00 12924,00 107158,33
2009 13043,33 0,00 81191,00 12924,00 107158,33
2010 11956,39 0,00 81191,00 11847,00 104994,39
2011 0,00 0,00 69511,00 3068,00 72579,00

Hodnota v 
Kč 39130,00 4342,31 364900,00 41840,00 453280,31 

Zdroj: vlastní tvorba 

V roce 2011 již není počítáno s havarijním pojištěním. 

 
Tabulka 6: Náklady na používání předmětu úvěru v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Náklady 
úvěru v Kč

Dálniční 
známka Silniční daň Poplatek 

za rádio 

Celkové 
náklady na 
auto bez 

PHM 

2007 58407,48 900,00 200,00 37,30 59544,78
2008 108181,00 1000,00 2400,00 447,60 112028,60
2009 108181,00 1000,00 2400,00 447,60 112028,60
2010 105931,83 1000,00 2400,00 447,60 109779,43
2011 72579,00 1000,00 2400,00 447,60 76426,60

Hodnota v 
Kč 453280,31 4900,00 9800,00 1827,70 469808,01 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Co se týče daňově uznatelných nákladů v případě silniční daně platí zde stejná pravidla 

jako v případě leasingu. 

 

V případě nákladů spojených s opravou, servisem vozidla apod. však nastává změna, 

jelikož vozidlo je v majetku kupce jsou veškeré náklady související s opravou a údržbou 

vozidla daňově uznatelné. 

 

5.1.3.      Pořízení formou operativního pronájmu (36 měsíců) 
z hlediska daňového 

Operativní pronájem je daňově uznatelným nákladem dle § 24 odst. 2 písm. h) zákona o 

dani z příjmu. Operativní pronájem se od finančního liší hlavně tím, že po uplynutí 

doby nájmu nájemce neodkoupí předmět nájmu do svého obchodního majetku. 

Po ukončení nájmu se nájemce může rozhodnout, že si majetek koupí do svého 

vlastnictví. Toto je možné pouze v případě, že toto nebylo předmětem smlouvy o 

operativním pronájmu (v případě, že byl ve smlouvě o operativním pronájmu bylo 

uvedeno, že po ukončení nájmu si předmět nájmu nájemce koupí do svého vlastnictví, 

mohla by tato smlouva být považována za smlouvu o finančním pronájmu). V případě 

koupě majetku po ukončení smlouvy o operativním pronájmu je tedy možné jen 

případě, kdy toto nebylo předmětem smlouvy a kupní cena najaté věci není nižší než 

zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem odepisování ze vstupní ceny 

evidované u vlastníka (pronajímatele) za dobu, po kterou mohl by tento majetek 

odepisován (§ 24 odst. 5 písm. a) zákona o dani z příjmu). 

 

U operativního pronájmu bývá větší koeficient navýšení než u finančního pronájmu. 

V našem případě je koeficient navýšení: 

- u finančního pronájmu s akontací 70 % 1,101 

- u operativního pronájmu s akontací 70% 1,306 

 

Výpočet koeficientu navýšení u operativního leasingu 

Pořizovací cena osobního automobilu činí:   364.900,-- Kč 

Odpisová skupina:      1a 

 43



Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu 
daně z příjmu právnických osob 
 
Počet let odepisování:      4 roky 

Způsob odepisování:      rovnoměrně  

 

1. rok: 364 900 x 0,142 =   51 816 Kč 

2. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

3. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

 
Zůstatková cena po třech letech činní 104 362 Kč. V nabídce operativního leasingu 

společnosti D.S. Leasing, a.s. je uvedena zůstatková cena 138 662 Kč. Společnost 

zvolila pro odpisování rovnoměrné odpisy.  

  
Za dobu pronájmu by tedy měla být nájemcem zaplacena minimálně částka ve výši 

rozdílu těchto dvou hodnot => 

364 900 – 138 662 = 226 238  

 

Nájemce však ve  splátkách nájemného zaplatí za dobu pronájmu celkem částku: 

36 x 1 115 = 40 141 Kč + 255 430 Kč (akontaci 70 %) = 295 571 Kč 

 

Výše koeficientu: 

306,1
226238
295571

=
 

Tabulka 7: Náklady operativního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Akontace 
70% Poplatek Nájemné Pojištění 

Náklady 
pronájmu v 

Kč 
2007 7095,28 4342,31 1115,03 864,00 13416,62
2008 85143,33 0,00 13380,33 10368,00 108891,67
2009 85143,33 0,00 13380,33 10368,00 108891,67
2010 78048,06 0,00 12265,31 9504,00 99817,36

Hodnota v 
Kč 255430,00 4342,31 40141,00 31104,00 331017,31 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Pokud by se nájemce rozhodl po ukončení operativního pronájmu předmět nájmu 

koupit, pak kupní cena by v našem případě činila 138 662 Kč (splňuje podmínku § 24 

odst. 5 písm. a) zákona o dani z příjmu). V této hodnotě by byl majetek zařazen do 

odpisové skupiny 2 a byl by odepisován 5 let, rovnoměrně. 

 
Tabulka 8: Náklady na používání předmětu operativního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky 
Náklady 

pronájmu v 
Kč 

Dálniční 
známka Silniční daň Poplatek za 

rádio 

Celkové 
náklady na 
auto bez 

PHM 

2007 13416,62 900,00 200,00 37,30 14553,92
2008 108891,67 1000,00 2400,00 447,60 112739,27
2009 108891,67 1000,00 2400,00 447,60 112739,27
2010 99817,36 1000,00 2400,00 447,60 103664,96

Hodnota v 
Kč 331017,32 3900,00 7400,00 1380,10 343697,42 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

U operativního pronájmu bývá zvykem, že veškeré výdaje (náklady) související 

s opravami a údržbou vozidla hradí pronajímatel, tudíž v případě přefakturace na 

nájemce jsou tyto náklady pro nájemce daňově neuznatelné. To se týká i ostatních 

nákladů souvisejících s provozem vozidla, např. povinné ručení, havarijní pojištění, 

dálniční známka apod. Pro nájemce by tyto náklady byli daňově uznatelné pouze v 

případě, že by ve smlouvě byla přenesena povinnost provádět opravy na majetku, 

povinnost pojistit vozidlo z pronajímatele na nájemce. 

 

Vzhledem k tomu, že v případě operativního pronájmu je vlastníkem a zároveň 

provozovatelem vozidla příslušná leasingová společnost, je pro nájemce silniční daň 

nákladem neovlivňující základ daně, a to i v případě, kdy bude uhrazena za  poplatníka 

silniční daně (za pronajímatele). 
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5.1.4.      Pořízení formou finančního pronájmu, úvěru a 
operativního pronájmu (36 měsíců) z hlediska 

daňového – návrh řešení 

 Pro srovnání jednotlivých forem pořízení majetku z hlediska daňového jsem se 

zaměřila pouze náklady související s pořízením majetku. Pro srovnání nebyly zahrnuty 

ostatní náklady jako silniční daň, opravy apod. 

 
Tabulka 9: Náklady dle různých forem pořízení majetku v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky 
Náklady 

leasingu v 
Kč 

Náklady 
úvěru v Kč

Náklady 
pronájmu v 

Kč 
2007 12149,90 58407,48 13416,62 
2008 145798,77 108181,00 108891,67 
2009 145798,77 108181,00 108891,67 
2010 133648,87 105931,83 99817,36 
2011 0,00 72579,00 0,00 

Hodnota v Kč 437396,31 453280,31 331017,32 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Připomeňme, že společnost SYMECO s.r.o., která se zabývá vedením účetnictví si 

pořizuje osobní automobil za účelem dojíždění ke klientům do jejich účtáren nebo sídla 

společnosti a tím přispěje ke zlepšení svých služeb klientům. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o společnost, která vytváří výnosy pomocí poskytováním služeb, nemá oproti 

těmto výnosům téměř žádné náklady. 

 

Při srovnávání nákladů mezi jednotlivými formami pořízení automobilu jsem se 

zaměřila jak na výši nákladů, tak i na skutečnost, které náklady budou nejrychleji 

uplatněny v jednotlivých letech. 

 

„Nejlacinější“ formou pronájmu se v tomto případě jeví operativní pronájem. Toto platí 

pouze v případě, že by firma SYMECO s.r.o. neuvažovala, že si automobil po ukončení 

pronájmu koupí do svého obchodního majetku. Pak by tato varianta byla variantou 

nejdražší. 
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I z hlediska daňového může být tato varianta v některých případech pro nájemce daňově 

nevýhodná vzhledem k tomu, že vlastníkem i provozovatelem vozidla je leasingová 

společnost a tudíž některé náklady nejsou pro nájemce daňově uznatelným nákladem, 

např. silniční daň. Také v případě, že by se společnost SYMECO s.r.o. rozhodla pořídit 

si vozidlo do svého obchodního majetku, pak by náklady umořovala více jak 6 let, což 

pro firmu není výhodné. 

 

V případě pořízení vozidla na úvěr je velkou výhodou, že se firma SYMECO s.r.o. 

stává ihned vlastníkem vozidla a nevznikají tím žádné problémy s daňovou uznatelností 

nákladů. Naproti tomu je pořízení vozidla touto formou dražší než u finančního 

pronájmu a také náklady související s pořízením vozidla uplatňujeme déle než u 

finančního pronájmu. 

 

Pro potřeby společnosti SYMECO s.r.o. navrhuji pořídit automobil formou finančního 

pronájmu, v případě délky trvání leasingové smlouvy 36 měsíců. Má sice z daňového 

hlediska i svá negativa, zejména dodržení podmínek, za kterých je nájemné daňově 

uznatelným nákladem, minimální limit pro vozidla (operativní pronájem toto omezení 

nezná) a dopady předčasného ukončení finančního pronájmu. Forma pořízení vozidla 

finančním pronájmem je však poměrně levná, administrativně nenáročná a z hlediska 

nejrychlejšího uplatnění daňových nákladů nejvýhodnější. 

 

5.2. Daňová výhodnost při pořízení osobního automobilu 

formou finančního pronájmu, úvěru a operativního pronájmu 

v případě uzavření smlouvy v délce 48 měsíců 

 
Podklady pro srovnání budou stejné jako v případě délky uzavření smlouvy na 36 

měsíců. V této části se již pouze zaměřím na tabulky týkající se nákladů související 

s jednotlivými formami pořízení osobního vozidla. 
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Údaje k vozidlu: 

Datum převzetí vozidla dle předávacího protokolu  01.12.2007 

Pořizovací cena vč. DPH:    364.900,-- Kč 

Prodejní cena vč. DPH        1.190,-- Kč  

Akontace (mim. Splátka) 70%   255.430,-- Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy vč. DPH      4.342,31Kč 

Povinné ručení         3.068,-- Kč/rok 

Havarijní pojištění      bylo pro každou formu v jiné výši/rok 

Silniční daň          2.400,-- Kč/rok 

Dálniční známka pro rok 2007          900,-- Kč/rok 

Dálniční známka pro rok 2008       1.000,-- Kč/rok 

Poplatek za rádio            447,60Kč/rok 

 

5.2.1.      Pořízení formou finančního pronájmu (48 měsíců) 

z hlediska daňového 

Výpočet zůstatkové ceny osobního automobilu pro účely posouzení daňové uznatelnosti 

 

Pořizovací cena osobního automobilu činí:   364.900,-- Kč 

Odpisová skupina:      1a 

Počet let odepisování:      4 roky 

Způsob odepisování:      rovnoměrně  

 

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2008 došlo mimo jiné ke změně v §24 odst. 4 je pro účely 

dodržení výše uvedených podmínek v našem případě nutné použít článek II bod 12 

zákona č. 261/2007 Sb., ze kterého vyplývá, že u hmotného majetku, který je 

předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. Do 1.1.2008) se až 

do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
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1. rok: 364 900 x 0,142 =   51 816 Kč 

2. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

3. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

4. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

 

Daňová zůstatková cena činí 0 Kč. 

 

V tomto případě je splněna podmínka dle § 24 odst. 4, že pokud je zůstatková cena  (u 

pronajímatele) odkupovaného předmětu finančního pronájmu 0, neplatí podmínka, že 

zůstatková cena odkupovaného předmětu finančního pronájmu musí být vyšší než jeho 

kupní cena. 

 
Tabulka 10:  Náklady finančního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Akontace 
70% Poplatek Měsíční 

nájemné Pojištění 
Náklady 

leasingu v 
Kč 

2007 5321,46 90,46 3196,00 863,00 9470,92
2008 63857,50 1085,58 38352,00 10356,00 113651,08
2009 63857,50 1085,58 38352,00 10356,00 113651,08
2010 63857,50 1085,58 38352,00 10356,00 113651,08
2011 58536,04 995,11 35156,00 9493,00 104180,15

Hodnota v 
Kč 255430,00 4342,31 153408,00 41424,00 454604,31 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

5.2.2.      Pořízení formou úvěru (48 měsíců) z hlediska 
daňového 

Viz kapitola 5.1.2. 
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Tabulka 11: Náklady úvěru v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Úrok + 
poplatky Poplatek Odpisy 

daňové9 Pojištění Náklady 
úvěru v Kč 

2007 974,38 4342,31 51816,00 1077,00 58209,69
2008 11692,50 0,00 81191,00 12924,00 105807,50
2009 11692,50 0,00 81191,00 12924,00 105807,50
2010 11692,50 0,00 81191,00 12924,00 105807,50
2011 10718,13 0,00 69511,00 11847,00 92076,13

Hodnota v 
Kč 46770,00 4342,31 364900,00 51696,00 467708,31 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

5.2.3.      Pořízení formou operativního pronájmu (48 měsíců) 
z hlediska daňového 

Viz kapitola 5.1.3. 

 

I u operativního pronájmu na 48 měsíců je větší koeficient navýšení než u finančního 

pronájmu. V našem případě je koeficient navýšení: 

- u finančního pronájmu s akontací 70 % 1,120 

- u operativního pronájmu s akontací 70% 1,334 

 

Výpočet koeficientu navýšení u operativního leasingu 

Pořizovací cena osobního automobilu činí:   364.900,-- Kč 

Odpisová skupina:      1a 

Počet let odepisování:      4 roky 

Způsob odepisování:      rovnoměrně  

 

1. rok: 364 900 x 0,142 =   51 816 Kč 

2. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

3. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč 

4. rok: 364 900 x 0,286 = 104 362 Kč/2 = 52 181 Kč 

                                                 
9 viz. kapitola 5.1.2. 

 50



Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu 
daně z příjmu právnických osob 
 
Zůstatková cena po čtyřech letech činní 52 181 Kč. V nabídce operativního leasingu 

společnosti D.S. Leasing, a.s. je uvedena zůstatková cena 109 470 Kč. Společnost 

zvolila pro odpisování rovnoměrné odpisy.  

  
Za dobu pronájmu by tedy měla být nájemcem zaplacena minimálně částka ve výši 

rozdílu těchto dvou hodnot => 

364 900 – 109 470 = 255 430  

 

Nájemce však ve  splátkách nájemného zaplatí za dobu pronájmu celkem částku: 

48 x 1780 = 85 440 Kč + 255 430 Kč (akontaci 70 %) = 340 870 Kč 

 

Výše koeficientu: 

334,1
255430
340870

=
 

V případě, že by se nájemce rozhodl po ukončení operativního pronájmu předmět nájmu 

koupit, pak kupní cena ve výši 109 470 Kč, splňovala podmínku § 24 odst. 5 písm. a) 

zákona o dani z příjmu. V této hodnotě by byl majetek zařazen do odpisové skupiny 2 a 

byl by odepisován 5 let, rovnoměrně. 

 
Tabulka 12: Náklady operativního pronájmu v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky Akontace 
70% Poplatek Nájemné Pojištění 

Náklady 
pronájmu v 

Kč 
2007 5321,46 4342,31 1780,00 863,83 12307,60
2008 63857,50 0,00 21360,00 10366,00 95583,50
2009 63857,50 0,00 21360,00 10366,00 95583,50
2010 63857,50 0,00 21360,00 10366,00 95583,50
2011 58536,04 0,00 19580,00 9502,17 87618,21

Hodnota v 
Kč 255430,00 4342,31 85440,00 41464,00 386676,31 

Zdroj: vlastní tvorba 
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5.2.4.      Pořízení formou finančního pronájmu, úvěru a 
operativního pronájmu (48 měsíců) z hlediska 

daňového – návrh řešení 

Po srovnání jednotlivých údajů z tabulky č. 13 je patrné, že opět „nejlacinější“ formou 

pořízení automobilu je jako v případě uzavření smlouvy trvání pronájmu na 36 měsíců 

formou operativního pronájmu. Z tabulky č. 13 je dále vidět, že v případě pořízení 

automobilu formou finančního leasingu a formou úvěru již není velký rozdíl ve výši a 

rychlosti umořování nákladů. I přesto, že pořízení majetku formou úvěru je dražší než 

formou finančního úvěru, bych při uzavření smlouvy v délce trvání 48 měsíců dala 

přednost pořízení formou úvěru z důvodu toho, automobil je ihned ve vlastnictví 

kupujícího a výše a rychlost umořování nákladů je již srovnatelná s pořízením 

automobilu formou pronájmu. Dále se v případě pořízení formou úvěru nemusíme 

zabývat dodržením specifických podmínek, které platí pro pořízení formou finančního 

pronájmu. 

 
Tabulka 13: Náklady dle různých forem pořízení majetku v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Roky 
Náklady 

leasingu v 
Kč 

Náklady 
úvěru v 

Kč 

Náklady 
pronájmu v 

Kč 
2007 9470,92 58209,69 12307,60 
2008 113651,08 105807,50 95583,50 
2009 113651,08 105807,50 95583,50 
2010 113651,08 105807,50 95583,50 
2011 104180,15 92076,13 87618,21 

Hodnota v 
Kč 454604,31 467708,32 386676,31 

Zdroj: vlastní tvorba 
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6. Závěr 
Pro zpracování této bakalářské práce byly mimo odborných publikací a internetových 

zdrojů využity i poznatky z běžné praxe v účetní kanceláři. Na základě poznatků z praxe 

v účetní kanceláři jsem zjistila, že dříve u podnikatelů oblíbené finanční pronájmy 

nahradily úvěry, a to zejména na přelomech roku, kdy je výhodnější z hlediska 

uplatnění nákladů i daně z přidané hodnoty si pořídit obchodní majetek na úvěr, 

zejména pak nákladní automobil. V případech pořízení obchodního majetku na úvěr na 

přelomu roku (např. v prosinci) si podnikatel uplatní jako daňový náklad poloviční 

odpis, zatímco v případě finančního pronájmu by si mohl uplatnit do daňových nákladů 

pouze např. 1/36 (v případě uzavření smlouvy o finančním pronájmu v délce trvání 36 

měsíců). Z hlediska uplatnění daně z přidané hodnoty na vstupu (v případě pořízení 

nákladního automobilu) je také výhodnější úvěr, protože můžeme uplatnit celý nárok na 

odpočet daně z přidané hodnoty najednou při pořízení vozidla. U finančního pronájmu 

uplatníme daň z přidané hodnoty  na vstupu pouze z mimořádné leasingové splátky, 

případně z první leasingové splátky a dále každý měsíc z pravidelné leasingové splátky 

(platí v případě pořízení nákladního automobilu). 

 

Pořízení obchodního majetku formou operativního pronájmu se vyplatí zejména, tam 

kde je obchodní majetek plně využíván a po ukončení pronájmu by pro společnost 

neměl další využití, protože by byl v té době již zastaralý nebo nefunkční. Jako příklad 

mohu uvést pokud firma nakupuje automobily pro své obchodní zástupce, kteří jezdí po 

celé republice a najedou spousty kilometrů. Po uplynutí pronájmu je vzhledem 

k najetým kilometrům již zastaralý. V tomto případě se firmě vyplatí po uplynutí 

pronájmu vozidla vrátit a pořídit si opět formou operativního pronájmu vozidla nová. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo pro firmu SYMECO s.r.o. navrhnout nejvhodnější 

formu pořízení obchodního majetku – osobního automobilu Toyota Yaris a porovnání 

daňových dopadů jednotlivých forem pořízení. Na základě podkladů získaných od 

společnosti HUKR, spol. s.r.o. a leasingové společnosti D.S. Leasing, a.s. jsem provedla 

srovnání pořízení osobního automobilu formou finančního pronájmu, úvěru a 

operativního pronájmu, a to při uzavření smlouvy v délce trvání 36 měsíců a 48 měsíců. 
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Při vyhodnocení variant jsem se také zaměřila na administrativní náročnost při uzavírání 

smluv a na skutečnost, že společnost SYMECO s.r.o. vzhledem ke své činnosti nemá 

téměř žádné náklady (kromě fixních), které by mohly optimalizovat základ daně. 

 

V případě porovnávání variant pořízení obchodního majetku s uzavřením smlouvy 

v délce 36 měsíců navrhuji pořídit obchodní majetek formou finančního pronájmu, 

protože z daňového hlediska nejrychleji zoptimalizuje základ daně a oproti úvěru je tato 

forma levnější. Uzavření smlouvy není administrativně náročné. 

 

V druhé případě porovnávání variant pořízení obchodního majetku s uzavřením 

smlouvy v délce 48 měsíců navrhuji pořídit obchodní majetek formou úvěru, protože 

v porovnání s finančním pronájmem již nevznikají větší rozdíly při uplatňování 

daňových nákladů v jednotlivých letech a v případě úvěru je velkou výhodou, že při 

pořízení obchodního majetku se kupující stává ihned vlastníkem obchodního majetku. 

 

Pořízení obchodního majetku formou operativního pronájmu firmě SYMECO s.r.o. 

nedoporučuji, i když je z uvedených variant nejlevnější, protože pro firmu vzhledem 

k jejich činnosti nebude po uplynutí doby finančního pronájmu nebo úvěru obchodní 

majetek zastaralý a může ho využívat i nadále pro svoji činnost. 

 

Na základě mých zjištění, výpočtů a srovnávání se domnívám, že se mi podařilo cíl 

práce naplnit. Pro doplnění uvádím, že mé návrhy řešení samozřejmě vychází 

z podkladů (nabídky) poskytnutých leasingovou společností D.S. Leasing a.s., která se 

v daném čase může měnit na základě různých akci poskytnutých leasingovou  

společnosti, ale i vlivem legislativních změn. Dále u jiných leasingových společností se 

mohou podmínky pronájmu nebo úvěru lišit např. hranicí výše akontace apod. 

 

Předpokládám, že v budoucnu by vzhledem k legislativním změnám platným od 

1.1.2008, které se dotknou i oblasti finančního pronájmu mohl vzrůst zájem o operativní 

pronájem (zejména v případě pořízení osobních vozidel), který bude pro podnikatele 

atraktivnější z hlediska doby, po kterou mohou optimalizovat daňový základ oproti 

finančnímu pronájmu a odepisování obchodního  majetku v případě úvěru. 
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Příloha č.  1: Nabídka leasingového financování v délce trvání 36 měsíců 
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Příloha č.  2: Nabídka úvěru v délce trvání 36 měsíců 
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Příloha č.  6: Nabídka operativního leasingu v délce trvání 48 měsíců 
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