
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt v českém jazyce 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování mycí vany WIP pro 

společnost Renova Malec – Kadlec s.r.o., konkrétně výběrem financování mezi 

finančním leasingem a bankovním úvěrem.  Práce se zaměřuje na porovnání 

konkrétních nabídek leasingových společností a vybrané banky. Cílem práce je volba 

nejvhodnější metody financování nového zařízení. 

 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

Master’s thesis deals with problems of external financing of a washing tubs WIP for 

company Renova Malec – Kadlec s.r.o., concretely the selection of fading between the 

financial leasing and Bank loan. The work focuses on comparing specific on comparing 

and bank. The goal of the thesis is to select the most appropriate funding method.  
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1 Úvod 
 

 

Činnost kaţdého podniku je ve značné míře závislá na mnoţství finančních prostředků, 

které můţe vyuţít ke svému rozvoji. Rozhodovaní o investicích patří k nejdůleţitějším a 

zároveň nejobtíţnějším manaţerským rozhodnutím. V současné době se setkáváme 

s otázkou řešení často nelehkých finančních rozhodnutí, které se týká toho, zda pořídit 

určitý majetek, resp. investici, jakým způsobem a kolik nás to bude stát. 

 

Finanční rozhodování představuje proces, který se zabývá výběrem optimální varianty 

získání peněz (resp. kapitálu) a jejich uţití, které musí být v souladu se základními 

finančními cíli podniku. Investováním rozumíme prvotní pořízení, obnovu nebo 

rozšíření různých forem dlouhodobého majetku. V uţším smyslu chápeme financování 

jako obstarávání kapitálu, v širším smyslu, pak vedle obstarávání kapitálu, také jako 

všechna opatření v kapitálové oblasti. Podnik, při rozhodování o způsobu financování, 

můţe vyuţít své interní zdroje, jako jsou odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy, 

v případě, ţe nedisponuje dostatkem těchto zdrojů, obrací se na trh s cílem získat 

externí zdroje financování. Externí zdroje jsou oproti interním zdrojům více 

rozmanitější, Umoţňují přesněji reagovat na potřebné změny podnikového majetku v 

souvislosti se změněnou situací na trhu. Zapojení externích zdrojů financování však 

přináší i některé problémy. Rozšiřuje se počet akcionářů či věřitelů, kteří ovlivňují 

rozhodování podniku a kontrolu nad jeho činností.  Mezi nejčastější formu externího 

financování řadíme leasing a úvěry, které bývají nejvýhodnější a nejdostupnější.   

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na malý podnik, který nemá tak široké moţnosti 

financování svých investic jako je tomu v případě velkých společností. Pro menší 

podniky je téměř nereálné, aby vydaly dluhopis nebo si vzaly půjčku od jiných podniků 

a tak jim nezbývá příliš mnoho variant, jak financovat pořízení majetku. V posledních 

letech je u nás nejrozšířenější forma financování pořízení majetku pomocí leasingu nebo 

úvěru. Ve své práci se bude zabývat právě těmito dvěma způsoby pořízení majetku. 
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1.1 Vymezení problému a cíle práce 
 

Cílem diplomové práce bude na základě zjištěných poznatků a informací, vybrat pro 

podnik Renova Malec-Kadlec s.r.o. nejvhodnější způsob financování mycí vany WIP, 

z hlediska finančních moţností podniku. Tento podnik působí na českém trhu jiţ 14 let, 

specializuje se na opravy dieselových motorů. Řadí se k menším podnikům, ale i přesto 

si dokázal za dobu své existence vytvořit na trhu své místo a získat řadu věrných 

zákazníků.  V roce 2010 uvaţuje o koupi stroje. Zvaţuje dvě formy financování, 

kterými jsou leasingové nebo úvěrové financování.  

 

Práce vychází z údajů poskytnutých podnikem a z informací a dat získaných od 

jednotlivých bank a leasingových společností.  

 

V teoretické části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska pro leasingové a 

úvěrové financování v podmínkách České republiky, je zde provedena analýza 

úvěrového a leasingového trhu v České republice. Tyto dvě formy financování jsem 

posuzovala podle obdobných charakteristik, pro jejich snadnější porovnání. Zabývat se 

budu zejména výhodami a nevýhodami vybrané formy financování a daňovými aspekty. 

Praktická část je zaměřena na porovnání nabídek tří vybraných leasingových 

společností a bankovního úvěru. Pro stanovení nejvhodnější varianty, jedné z vybraných 

forem financování, vyuţiji metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. 

 

Na závěr diplomové práce provedu celkové srovnání leasingového a úvěrového 

financování a vyberu vhodnější variantu. 
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2 Teoretická východiska financování dlouhodobého 
majetku 

 

 

2.1 Zdroje financování podniku 

 

V případě pořízení dlouhodobého majetku je velmi důleţité rozhodnutí, jakým 

způsobem budeme tuto investici financovat. V případě investice se jedná o dlouhodobý 

majetek a je tedy vhodné pouţívat na jeho financování dlouhodobé finanční zdroje. 

Pokud by tomu bylo naopak, tedy podnik by vyuţil k financování krátkodobé finanční 

zdroje a proto by byl čistý pracovní kapitál záporný, mohl by mít problémy s likviditou, 

tj. nebyl by schopen včas hradit své závazky.  

 

Při finančním rozhodování je důleţité respektovat bilanční pravidla, která zabezpečují 

soulad mezi časovou vázaností zdrojů a majetku. Podniková aktiva mohou být také 

financována na základě agresivní strategie financování, která vyuţívá k financování 

trvalých oběţných aktiv krátkodobý cizí kapitál. Tato strategie můţe být prospěšná ve 

fázi růstu. Tuto strategii mohou vyuţívat také podniky, které mají zaručené vysoké 

stabilní příjmy. 
1
 

 

Hlavní zdroje financování jsou interní (odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy tvořené 

ze zisku) a externí (vklady vlastníků, emise akcií, emise dluhopisů) 

 

2.1.1 Interní zdroje financování 

 

Jedná se o vlastní zdroje společnosti, jinak toto financování můţeme označit jako samo- 

                                                 
1
 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management 1.díl. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2005. 125 s. ISBN 80-214-3035-4 
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financování. Zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost, jejímţ výsledkem je 

zisk. 

K nejdůleţitějším zdrojům interního financování řadíme: 

 

1) Odpisy – mohou být vyuţity k obnově opotřebeného investičního majetku, 

k rozvoji podniku, k financování zvýšené potřeby oběţného majetku. Uţití 

odpisů není vázáno účelově a vyznačují se vysokou mírou stability 

2) Nerozdělený zisk – jedná se o část zisku po zdanění, která není pouţita na 

výplatu dividend nebo na tvorbu fondů ze zisku, která se jiţ dále nebude 

rozdělovat mezi majitele, ale bude slouţit k dalšímu podnikání 

3) Rezervní fondy – jedná se o součást vlastního kapitálu. Tuto část zisku si 

podnik ponechává jako ochranu proti rizikům
2
 (např. zákonný rezervní fond, 

který podnik tvoří na úhradu případné ztráty) 

 

2.1.2 Externí zdroje financování 

 

Jedná se o zdroje, které jsou získané mimo vnitřní činnost podniku tj. ty, které do 

podniku přicházejí zvenčí (od jiných subjektů). Externí financování umoţňuje podniku 

přesněji reagovat na potřebné změny podnikového majetku v souvislosti se změnou 

situace na trhu.  

 

K nejdůleţitějším zdrojům externího financování řadíme:  

 

1) vklad majitele (majitelů) – závisí na právní formě podniku, je získáván 

například formou primární emise akcií IPO 

2) emitované obligace – obligace je cenný papír, vyjadřuje závazek dluţníka vůči 

majiteli. Jde o dlouhodobý úvěrový cenný papír 

                                                 
2
TETŘEVOVÁ, L. Financování projektů. 1. vyd. Edition Profesional Publishing, 2006. 182 s. 

ISBN 80-86946-09-6 
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3) dlouhodobé a střednědobé úvěry – jedná se o finanční a dodavatelské úvěry 

4) krátkodobé úvěry – k hlavním formám patří obchodní úvěr, zálohy od 

odběratelů, obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, krátkodobé bankovní 

úvěry různého typu 

5) zvláštní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting) 

6) dotace – jedná se o vratné nebo nenávratné zdroje financování poskytované 

například státními institucemi či Evropskou unií.
3
  

 

2.2  Leasing 

 

2.2.1 Historie a vývoj leasingu 

 

Leasing jako zdroj dlouhodobého financování podnikových potřeb se rozšířil  

zejména od počátku 50. let v USA.  

 

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, nemá leasing v České republice dlouhou 

tradici. Začal se u nás rozvíjet aţ 30 let po té, co byly zaloţeny první leasingové 

společnosti v západní Evropě. Pojem „leasing“ se stal u nás známým termínem aţ po 

roce 1989 v důsledku hospodářského a politického vývoje. První leasingové obchody a 

leasingové smlouvy byly před rokem 1989 také uzavírány, ale pouze ve velmi 

omezeném rozsahu. Před tímto rokem patří k nejznámějším leasingovým obchodům 

pořízení dvou letadel Airbus A 300 pro českou leteckou společnost ČSA. Po roce 1989 

se stal leasing jiţ známým termínem. Zejména díky konkrétním zkušenostem 

leasingových nájemců, se leasing stává významným instrumentem, pomocí kterého si 

občané pořizují předměty spotřeby, stroje a výrobní technologie, a to vše snadno 

dostupným způsobem. V České republice je leasing rozšířen hlavně mezi podnikateli.  

 

                                                 
3
 TETŘEVOVÁ, L. Financování projektů. 1. vyd. Edition Profesional Publishing, 2006. 182 s. 

ISBN 80-86946-09-6 
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Od počátku 90. let byly v České republice zaloţeny desítky malých i velkých 

společností. K velkému nárůstu objemů leasingu přispělo také všeobecné rozšíření 

povědomí o jeho vyuţitelnosti, výhodách ale také specifikách leasingu. V současné 

době působí leasing jako rovnocenná alternativa dalších finančních produktů. 

Leasingový trh se v České republice řadí k nejrychleji se rozšiřujícím sektorům 

finančního trhu. Příjemce téměř poloviny objemu leasingových obchodů tvoří malí a 

střední podnikatelé ze sektoru sluţeb. S rozvojem leasingového trhu dochází také 

k obohacování nabídky leasingových sluţeb.
 4

 

 

Leasing si získal na našem trhu své nezastupitelné místo, ostatní formy financování jako 

je např. forfaiting nebo faktoring, nedosahují takové popularity jako leasing. 

V celoevropském srovnání je český leasingový trh 10. největším
5
 

 

2.2.2 Obecná charakteristika leasingu 

 

Slovo leasing pochází z anglického výrazu „lease“, který znamená pronájem. Leasing 

neboli pronájem slouţí jako nástroj k vyuţívání majetku po stanovenou dobu, aniţ se 

majetek stává podnikovým vlastnictvím. Po dobu pronájmu zůstává majetek ve 

vlastnictví pronajímatele, nájemce má pouze právo daný majetek pouţívat Z právního 

hlediska chápeme leasing jako třístranný právní vztah. Vystupují zde tři strany – 

dodavatel, pronajímatel a nájemce. Pronajímatel koupí od dodavatele majetek, který 

poskytuje nájemci do uţívání za úplatu. Leasingovou smlouvu zde uzavírá pronajímatel, 

který je zároveň vlastníkem majetku, s nájemcem. Z finančního hlediska chápeme 

leasing jako alternativní speciální formu financování potřeb podniku cizím kapitálem. 

                                                 
4
DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: nakladatelství LINDE s.r.o., 2003. 93 s. 

ISBN 80-86131-47-5 

  
5
 DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: nakladatelství LINDE s.r.o., 2003. 93 s. 

ISBN 80-86131-47-5 
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Vlastníkem zboţí se stává věřitel neboli pronajímatel (leasingová společnost), čímţ se 

liší od bankovních úvěrů a jiných forem cizího kapitálu.
6
 

 

2.2.3 Základní typy leasingu 

 

Nejběţnější členění leasingu je: 

1) provozní (operativní) leasing 

2) finanční (kapitálový) leasing 

 

Tyto dva typy leasingu se odlišují délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva 

k pronajímanému majetku na konci leasingu a účelem, ke kterému slouţí. Společným 

znakem je, ţe pronajímaný majetek je po dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví 

pronajímatele.  

 

Provozní leasing 

 

V případě provozního leasingu hovoříme o krátkodobém pronájmu, kdy doba pronájmu 

je kratší neţ ekonomická ţivotnost majetku. Minimální délka leasingu není limitována. 

Leasingové splátky od jednoho nájemce zahrnují pouze určitou část pořizovací ceny. Po 

skončení doby pronájmu se pronajatý majetek navrací zpět pronajímateli (vlastníkovi). 

Náklady, včetně ziskové marţe, jsou součástí splátek od nájemců (uţivatelé majetku). 

Pronajímatel zajišťuje údrţbu, opravy a servis. Provozní leasing se vyuţívá např. u 

pronájmu osobních automobilů, počítačů, kopírovacích strojů ap.
7
  

 

Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing jako smlouvu, podle níţ 

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

                                                 
6
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: nakladatelství 

Ekopress. 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9 

  
7
 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: nakladatelství 

Ekopress. 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9 
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leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do uţívání za účelem jeho dočasného 

pouţívání bez:  

a) přenosu většiny rizik a uţitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu 

b) jakéhokoliv smluvního nároku na moţný přechod vlastnictví předmětu leasingu 

na nájemce
8
 

 

Finanční leasing 

 

V případě finančního leasingu hovoříme o dlouhodobém pronájmu, kdy doba pronájmu 

se v podstatě kryje se s dobou ekonomické ţivotnosti pronajímaného majetku. 

Minimální délka leasingu je většinou stanovena daňovými zákony (V České republice 

se jedná o zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu). Leasingové splátky pokrývají 

pořizovací cenu pronajatého majetku. Po skončení doby pronájmu má nájemce právo na 

odkoupení majetku. Nájemce v některých případech zajišťuje a hradí údrţbu, opravy a 

servis. Finanční leasing se vyuţívá k trvalému pořízení daného majetku formou splátek.  

V českých daňových předpisech se můţeme setkat s pojmem finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci.
9
 

 

Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing jako smlouvu, podle níţ 

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

leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do uţívání za účelem dlouhodobého 

uţívání předmětu leasingu s: 

a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a uţitků spojených s vlastnictvím 

předmětu leasingu na nájemce 

                                                 
8
 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha: nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 nebo Reţnáková 

 
9
 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: nakladatelství 

Ekopress. 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9 
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b) právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu 

obvykle podstatně niţší neţ trţní nebo s právem uzavření další leasingové 

smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek.
 10

 

 

V tabulce níţe jsou porovnány oba typy leasingu, kde jsou na základních 

charakteristikách vidět rozdíly mezi provozním a finančním leasingem.  

 

Tab. 1: Porovnání provozního a finančního leasingu 

 
 

PROVOZNÍ LESING 

 

FINANČNÍ  LEASING 

DOBA PRONÁJMU 

 

Menší neţ ekonomická 

ţivotnost pronajatého majetku 

Kryje se s dobou ekonomické 

ţivotnosti pronajatého 

majetku 

NÁKLADY PRONÁJMU 

 
Hradí nájemce Hradí nájemce 

ÚDRŢBA, OPRAVY, 

SERVIS, POJIŠTĚNÍ 

 

Hradí pronajímatel Hradí nájemce 

ÚČEL 

 

Dočasné uţívání pronajatého 

majetku 

Trvalé pořízení majetku 

formou splátek 

LEASINGOVÉ SPLÁTKY 

 

 

Pokrývají pouze určitou část 

pořizovací ceny pronajatého 

majetku 

Pokrývají pořizovací cenu 

pronajatého majetku 

LEASINGOVÁ SMLOUVA 

 
Je vypověditelná 

Není  za normálních 

podmínek vypověditelná 

KONEC DOBY 

PRONÁJMU 

Majetek je navrácen do 

vlastnictví pronajímateli 

Nájemce má právo na 

odkoupení majetku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

                                                 
10

 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha: nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 nebo Reţnáková 
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2.2.4 Cena leasingu 

 

Cenou za leasing je leasingová cena, na které je závislé rozhodování podniku o pořízení 

majetku formou leasingu. Tato cena je placena v pravidelných splátkách (měsíčních, 

čtvrtletních, ročních). Součástí leasingové ceny je vstupní (pořizovací) cena majetku, 

úrok z úvěru, leasingová marţe pronajímatele. Výše leasingové ceny je dána sumou 

jednotlivých leasingových splátek zaplacených v průběhu trvání leasingové smlouvy. 

V leasingové smlouvě se také často setkáváme s termínem leasingový koeficient, který 

udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací ceně, 

tedy vyjadřuje vztah mezi leasingovou cenou a vstupní cenou majetku u pronajímatele. 

Leasingový koeficient nám také říká, jaký násobek pořizovací ceny pronajatého majetku 

zaplatí nájemce pronajímateli během doby trvání leasingové smlouvy.
11

 

 

2.2.5 Výhody a nevýhody leasingového financování 

 

Rozhodování o finančním leasingu je součástí strategického finančního rozhodování a 

mělo by probíhat na nejvyšší řídící úrovni podniku.  

 

Hodnocení leasingu je závislé především na tom, kdo ho provádí, zda je to nájemce 

nebo pronajímatel. Dále hodnocení leasingu také ovlivňují změny leasingového 

prostředí (např. daňových zákonů, situace na kapitálovém trhu), konkrétní podoba 

leasingové smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají nájemce a pronajímatel.  

 

Leasingové financování má vliv na skutečnou kapitálovou strukturu – jedná se 

mimorozvahový cizí zdroj financování. Při neuváţeném rozšiřování leasingu můţe dojít 

k ovlivnění finančního rizika a stability podniku.  

 

 

                                                 
11

 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: nakladatelství 

Ekopress. 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9 
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Hlavní výhody leasingového financování: 

 leasing představuje nepřímou půjčku, podnik nemusí platit hotově, můţe se 

vyhnout problému s nedostatkem finančních prostředků nebo špatné úvěrové 

schopnosti 

 leasingové financování lze navrhnout podle moţností klienta. Podmínky jsou 

sjednány individuálně např. podle situace podniku, leasingové splátky mohou 

být odvozovány např. z náběhové křivky výnosů z výroby. Leasingové 

financování je velice flexibilní 

 při splnění sjednaných podmínek si můţe podnik uplatnit leasingové splátky 

v podobě daňově uznatelného nákladu a tím sniţovat základ pro výpočet daně z 

příjmu 

 

Hlavní nevýhody leasingového financování: 

 leasingové financování je účelové 

 vyšší cena pořízení majetku 

 v případě rekonstrukce či modernizace musí nájemce získat povolení od 

pronajímatele, z toho vyplývá, ţe uţívací práva nájemce jsou omezena 

leasingovou smlouvou 

 po skončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek
12

 

 

2.2.6 Leasingová smlouva 

 

V právních předpisech pojem leasingová smlouva nenajdeme. Český právní řád nezná 

pojem leasingová smlouva. Samotný finanční leasing je spíše kombinací několika 

smluv. Pravá a povinnosti účastníků se proto řídí primárně na základě ustanovení 

sjednaných v uzavřené smlouvě. 

                                                 
12

 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: nakladatelství 

Ekopress. 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9 
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Právní náleţitosti leasingové smlouvy: 

 

 Označení stran – jméno a příjmení, resp. název, adresu bydliště, sídla, IČ, 

v případě fyzických osob se dále uvádí rodné číslo 

 Předmět leasingu – identifikace pronajímaného předmětu. Měli bychom uvádět 

také výrobní číslo, číslo karoserie, výrobce, značku, rok výroby, dodavatele 

 Právo z odpovědnosti za vady předmětu leasingu 

 Určení doby trvání leasingu – doba trvání leasingu je zpravidla uvedena 

v měsících 

 Pořizovací hodnota předmětu leasingu – jedná se o kupní cenu, která je dále 

doplněna o clo, dovozní a montáţní náklady 

 Určení zálohy na leasingové splátky a určení první vyšší leasingové splátky - 

zjednodušeně můţeme říci, ţe se jedná o akontaci na leasing. Při uzavření 

leasingové smlouvy se nájemce zavazuje, ţe jednorázově uhradí určitou částku. 

Tato platba představuje první leasingovou splátku. Akontace je záloha na kupní 

cenu nebo záloha na budoucí splátky  

 Prohlášení o shodě – pokud je předmět leasingu dovezený ze zahraničí 

 Výše leasingových splátek – zahrnujeme sem způsob platby, datum splatnosti, 

sankce za prodlení s platbou atd. 

 Dispozice s předmětem leasingu po dobu trvání leasingové smlouvy – 

zahrnujeme sem určení pouţití předmětu leasingu, rozsah práv a povinností 

pronajímatele a nájemce před skončením doby trvání leasingu 

 Dispozice s předmětem leasingu po skončení doby trvání leasingu – 

zahrnujeme sem úpravu podmínek pro předčasné ukončení leasingové smlouvy 

z důvodu porušení smlouvy některým z účastníků dále je zde upraven přechod 

vlastnictví 

 Výslovné ujednání o nepodřízenosti leasingové smlouvy 



22 

 

 Rozhodčí doloţka – stanovuje se např. pro případ sporu mezi účastníky
13

 

 

2.2.7 Daňové aspekty leasingu  

 

Leasingové financování je populární také proto, ţe nájemné placené za leasing je moţné 

zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Od počátku roku 2008 došlo v této oblasti 

k mnohým změnám, které daňovou výhodnost leasingu zmenšují. Tyto změny vyplývají 

z rozsáhlé novely zákona o dani z příjmu provedené zákonem č. 261/2007 Sb., účinné 

od 1. 1. 2008. V případě leasingového financování je výsledek hospodaření ovlivněn 

dvěma druhy daní, a to daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. Obě tyto daně mají však 

různý dopad u finančního a operativního leasingu.
14

 

 

Daňovou problematiku leasingu řeší tyto právní úkony: 

1) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

2) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

3) zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

 

Zákon o dani z příjmu 

 

Tento zákon umoţňuje zahrnout specifické formy výdajů do daňově uznatelných 

nákladů jak na straně poskytovatele, tak na straně příjemce leasingu. Z hlediska daňové 

uznatelnosti je nutno respektovat zásadu časového rozlišování nájemného, tz. ţe jako 

daňový náklad (výdaj) v případě nájemce a daňový výnos (příjem) v případě 

pronajímatele bude v daném zdaňovacím období zahrnuta ta část nájemného, která se 

časově tohoto období skutečně týká. Povinnost časově rozlišovat nájemné mají všechny 

účetní jednotky, které vedou účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

                                                 
13

 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 

 
14

 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 
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účetnictví a z osob vedoucí daňovou evidenci podle § 7b ZDP také nájemce v případě 

finančního leasingu s následnou koupí najaté věci.
15

  

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen ZDP)  pojem finanční leasing 

nevymezuje, ale setkáme se zde s termínem „finanční pronájem s následnou koupí 

najatého hmotného majetku“. 

 

Z pohledu daňového zákona je zaplacené nájemné nákladem na dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmu a tudíţ je z pohledu zákona o daních z příjmu daňově uznatelným 

nákladem. 

 

Finanční leasing 

 

Z hlediska daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu je důleţité, abychom 

věnovali pozornost zejména ustanovení § 24 odst. 4 ZDP, které zní: 

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

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

1) u hmotného movitého majetku doba nájmu musí trvat nejméně minimální dobu 

odepisování tohoto majetku. V případě, že se jedná o nemovitosti, tak doba 

nájmu musí být minimálně 30 let
16

. 
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 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 
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 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 
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Podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je, aby byla u daného najatého majetku 

dodrţena minimální doba nájmu. Minimální dobu nájmu u jednotlivých odpisových 

skupin majetku najdeme v § 30 odst. 1 ZDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

 

Do konce roku 2007 existovala také odpisová skupina 1a s dobou odepisování 4 roky. 

Počátkem roku 2008 byla tato skupina zrušena a osobní automobily, které do ní spadaly, 

byly přeřazeny do 2. odpisové skupiny. 

 

2) v okamžiku uplynutí doby nájmu dochází k převodu vlastnických práv 

k najímané věci z pronajímatele (leasingové společnosti) na nájemce. Kupní 

cena majetku není vyšší než zůstatková cena, která se vypočítá ze vstupní ceny 

majetku (to ovšem neplatí v případě, pokud by ke dni koupě najatá věc byla při 

rovnoměrném odpisování jiţ odepsána ve výši 100% kupní ceny). 

 

3) po skončení doby nájmu finančního leasingu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku zahrne poplatník tento odkoupený majetek do svého 

obchodního majetku
17

 

                                                 
17

 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 

978-80-247-2923-7 

 

Tab. 2: Minimální doba nájmu u jednotlivých skupin odepisování 

Odpisovaný majetek Minimální doba nájmu 

Movitý majetek - 1. odpisová skupina 3 roky 

Movitý majetek - 2. odpisová skupina 5 let 

Movitý majetek - 3. odpisová skupina 10 let 

Nemovitý majetek  30 let 
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ZDP umoţňuje vlastníkovi daňové odepisování dlouhodobého majetku dvěma 

základními způsoby – rovnoměrně (§ 31 ZDP) a zrychleně (§32 ZDP). V případě 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku týkajícího se 

hmotného movitého majetku umoţňoval §30 odst. 4 ZDP platného do konce roku 2007 

pronajímateli majetek odpisovat také prostřednictvím tzv. leasingových odpisů. Od roku 

2008 je však ustanovení § 30 odst. 4 a na něj navazujícího odstavce 5 ZDP zrušeno. V 

podmínkách roku 2009 a 2010 jiţ leasingové odpisy neexistují. Podle přechodného 

ustanovení k ZDP čl. II bod 12 zákona č. 261/2007 Sb. platí, ţe u hmotného majetku 

který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku uzavřené do konce roku 2007, se aţ do konce tohoto pronájmu 

postupuje podle  znění ZDP platného do konce roku 2007; tz. ţe jiţ zahájené leasingové 

odpisy je moţné dokončit. U nových smluv, které byly uzavřeny od počátku roku 2008, 

však jiţ leasingové odpisy nejsou moţné.
18

 

 

V červnu roku 2009 schválil Parlament České republiky uplatnění zrychlených odpisů 

některých druhů hmotného majetku v podnikatelské sféře jako jedno z protikrizových 

opatření pro oţivení české ekonomiky. Zrychlené odpisy umoţňují u 1. a 2. odpisové 

skupiny odepsat novou investici o více neţ polovinu odpisové doby rychleji. Například 

u nově pořízeného automobilu má podnikatel moţnost odepsat vůz uţ za dva roky 

namísto standardních pěti let.  

 

Zrychlený odpis je moţný uplatnit u nově pořízeného hmotného majetku v 1. a 2. 

odpisové skupině.  U první odpisové skupiny, do které spadají např. IT technologie, 

speciální zemědělské stroje aj., je doba odpisu zkrácena na 12 měsíců, u druhé odpisové 

skupiny pak z pěti na dva roky. Při pořízení nových osobních, uţitkových a nákladních 
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 VALOUCH, P. Leasing v praxi. 4. vyd. Praha : nakladatelství Ekopress,  2009. 128 s. ISBN 
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automobilů či strojů si podnikatel můţe zvolit dobu trvání smlouvy od 24 do 48 měsíců. 

Podnikatel tak můţe optimálněji regulovat nejen své cash flow, ale také tvorbu zisku.
19

 

 

Operativní leasing 

 

Pokud se jedná o operativní leasing, tak v leasingové smlouvě můţe být sjednána 

libovolná doba nájmu. Nájemné zaplacené u tohoto leasingu je obecně vţdy daňově 

uznatelným nákladem. Omezení existuje v případě, ţe po ukončení leasingu je prodán 

předmět pronájmu nájemci. V tomto případě si nájemné můţe zahrnovat do daňově 

účinných nákladů pouze tehdy, jestliţe kupní cena hmotného majetku není niţší neţ 

zůstatková cena.
20

 

 

Z pohledu zákona o daních z příjmů je výhodnější operativní leasing oproti finančnímu 

leasingu. 

 

Zákon o dani z přidané hodnoty 

 

Problematika DPH je s účinností od 1.5. 2004 upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o 

DPH (dále jen ZDPH). Tento zákon přinesl významné změny do oblasti leasingu. 

K nejvýznamnějším změnám, které se týkají DPH a mají přímý vztah k leasingu, 

přijatým v roce 2004 a účinným od 1.5. 2004 patří: 

 

1) S účinností od 1.5. 2004 došlo k přeřazení finančních sluţeb ze sníţené sazby 

DPH do sazby základní (v současné době 20%) 

2) nemoţnost odpočtu DPH u marţe leasingové společnosti při leasingu osobních 

automobilů. 

                                                 
19

 Zdroj dostupný na: http://www.clfa.cz/index.php?textID=70 
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 LEASING. Daňové dopady. [online].[citace 2009-06-11]. Dostupný z:  

http://www.finexpert.cz/Autori/Danove-dopady-u-financniho-a-operativniho-leasingu/sc-48-sr-

1-a-22533/default.aspx 
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3) DPH podléhají zálohy a to za podmínek § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
21

 

 

S platností od 1. 4. 2009 můţeme v případě, ţe jsme plátci DPH, vyuţít moţnost 

odpočtu DPH na nákup všech osobních vozů. Podnikatelé si dosud mohli daň odečítat 

jen u aut vybavených pevnou mříţkou. 

 

Leasing obecně podléhá DPH. Výjimky jsou uvedeny  v § 56 odst. 3 a násl. ZDPH. 

 

Finanční leasing 

 

V případě uplatňování sazeb DPH u finančního nájmu je nutné dbát na okamţik 

zahájení pronájmu. Pokud byly leasingové vztahy zahájeny před datem účinnosti 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, coţ je od 1. 5. 2004, uplatňují se sazby podle zákona č. 

588/1992 Sb., o DPH. Výše sazeb DPH u těchto smluv je upravena především v § 16 

ZDPH, čili jedná se o základní sazbu 22 % a sníţenou sazbu 5 %. To se týká také smluv 

finančního pronájmu osobních automobilů uzavřených před datem 1. 5. 2004 za 

podmínky, ţe předmět nájmu byl před tímto datem předán do uţívání nájemce. Od 

účinnosti zákona č 235/2004 Sb. podléhá většina zdanitelných plnění základní sazbě 19 

%. U finančního pronájmu osobních automobilů byla zrušena rozdílná daňová sazba u 

pořizovací ceny a leasingové marţe a v současné době se uplatňuje pouze jediná daňová 

sazba – základní, ve výši 19% a nájemce nemá nárok na odpočet DPH dle § 75 odst. 2 

ZDPH. Podle tohoto paragrafu můţe uplatnit odpočet DPH pronajímatel (leasingová 

společnost).
22
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Další změny v daňových sazbách přinesl rok 2010. Novela zákona o dani z přidané 

hodnoty přináší zásadní změny v sazbách daní. Základní sazba je ve výši 20 % a 

sníţená sazba činí 10 %. S tím souvisí i řada přechodných ustanovení. Přechodná 

opatření se týkají i uzavřených smluv o finančním pronájmu. Smluv uzavřených ještě 

před koncem roku 2008, u kterých byl předmět smlouvy předán do uţívání nájemci 

rovněţ do konce roku 2008 se zvýšení sazby DPH týkat nebude. Na leasingových 

splátkách zaplatí původní DPH. Prakticky se jedná o smlouvy uzavřené před nastolením 

nových pravidel v roce 2009. 

 

U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. 12. 2008, a jejichţ předmět 

smlouvy byl předán do uţívání nájemci do 31. 12. 2008, se po 1. 1. 2010 uplatní 

původní sazba daně platná do 31. 12. 2008. U smluv z roku 2009, u nichţ je sjednáno 

právo odkoupení najatého majetku, se sazba daně změní od 1. ledna 2010. 

 

Operativní leasing 

 

U operativního leasingu platí, ţe i u smluv, které byly uzavřeny před datem 1. 5. 2004, 

se uplatňuje sazba DPH podle aktuálního znění zákona o DPH, tj. ve výši 20 %. Na 

rozdíl od finančního leasingu tak v případě operativního leasingu nedobíhají původní 

sazby DPH. Pokud je nájemce plátce daně, tak si můţe uplatnit nárok na odpočet daně 

z celé částky sjednaného nájemného.
23

 

 

V tomto případě nelze s určitostí říci, který leasing je z pohledu daně z přidané hodnoty 

výhodnější. 
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 LEASING. Daňové dopady. [online].[citace 2009-06-11]. Dostupný z:  

http://www.finexpert.cz/Autori/Danove-dopady-u-financniho-a-operativniho-leasingu/sc-48-sr-
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Zákon o dani silniční  

 

Této dani podléhají pouze vozidla, která slouží k podnikatelskému účelu. Podle zákona 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční jsou předmětem daně silniční motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla registrována a provozována v České republice, pokud jsou používání 

k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé 

souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem 

daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního 

předpisu.
 24

 

 

Jestliţe není předmětem leasingu vozidlo, ale např. stroj nebo technické vybavení, je 

uvaţování této daně irelevantní.  

 

Finanční leasing 

 

Jako provozovatel vozidla zde vystupuje obvykle nájemce a je také povinen odvést 

silniční daň. Vozidla jsou však evidována v majetku poskytovatele.
25

 

 

Operativní leasing 

 

V tomto případě se provozovatel vozidla shoduje s vlastníkem, povinnost platit silniční 

daň leţí na leasingové společnosti.
26 

 

V tomto případě nelze s určitostí říci, který leasing je z pohledu zákona o dani silniční 

výhodnější.  
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 ZÁKON O DANI SILNIČNÍ. Předmět daně. [online].[citace 2010-20-05]. Dostupný z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicnidan/zakon.aspx 
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 LEASING. Daňové dopady. [online].[citace 2009-06-11]. Dostupný z:  
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2.3 Úvěr 

 

2.3.1  Obecná charakteristika úvěru 

 

Úvěr můţeme chápat jako vztah, který vzniká mezi zúčastněnými subjekty v procesu 

návratného, časově omezeného přesunu peněţních prostředků.
26

 Úvěr můţeme také 

charakterizovat jako poskytnutí prostředků podniku za úplatu v podobě úroků od banky 

nebo jiné finanční instituce. Nákladem úvěru jsou úroky a případné poplatky, které jsou 

daňově uznatelným  nákladem. 

 

2.3.2 Druhy úvěru 

 

Úvěry rozlišujeme obchodní, bankovní a také mezipodnikové úvěry. Obchodní úvěry 

vznikají na základě dodavatelsko – odběratelských vztahů, bankovní úvěry banky 

poskytují svým klientům na základě jejich ţádosti a mezipodnikové úvěry se poskytují 

např. formou půjček ve skupině, které mohou být i úročeny. Úvěrové obchody tvoří 

největší část aktivních obchodů bank. Banky poskytují úvěry podnikatelům (fyzické 

osoby, právnické osoby), fyzickým osobám (občané) jiným subjektům (obce, nadace, 

rozpočtové organizace). 

 

Další kritéria rozdělení úvěru: 

1. doba trvání  

 krátkodobé (do jednoho roku) – slouţí převáţně k financování 

provozních potřeb. Většinou se splácejí jednorázově. 

 střednědobé (dva aţ čtyři roky) – slouţí převáţně k financování 

provozních a investičních potřeb.  

                                                 
26

 PŮLPÁNOVÁ S. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd. Praha:  Nakladatelství 

Oeconomica, 2007. 338 s. ISBN 978-80-245-1180-1 
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 dlouhodobé (déle neţ čtyři koky) – slouţí k financování výlučně 

investičních potřeb. 

2. účel úvěru 

 provozní – slouţí k zajištění dodávek surovin a materiálu pro výrobu, 

k výplatě mezd, k úhradě nákladů na opravy, nájemné apod. 

 investiční – slouţí k nákupu zařízení, technologie, licence či patentu, 

hardware a software, výstavbu nových prostor apod. 

 překlenovací – jedná se o zvláštní variantu provozního úvěru, přičemţ 

cílem je dočasné zajištění platební schopnosti 

3. jištění úvěru 

 zajištěné – většina úvěrů 

 nezajištěné – („ na dobré slovo“) 

      4.  systém splácení 

 splátkové 

 splatné jednorázově 

 kontokorentní
27

 

 

2.3.2.2 Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry 

 

V případě těchto úvěrů existují speciální úvěrové formy, které zohledňují okolnost, ţe 

věřitel je vystaven vyšší míře rizika na základě dlouhodobějšího úvěrování. 

 

Mezi střednědobé a dlouhodobé úvěry patří: 

 Úvěrový (dluţní) úpis – jedná se o účelový úvěr, nejčastěji podnikatelský. 

 Úvěr konsorcionální – tento úvěr poskytuje skupina bank dluţníkovi na 

financování velkých projektů, přesahující moţnosti kaţdé jednotlivé banky 

v konsorciu. 

                                                 
27

 ZEMAN V., MELUZÍN T. Bankovnictví 2. díl. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2008. 99 s. ISBN 978-80-214-3580-3 
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 Úvěr hypotekární – jedná se o úvěr se splatností aţ 30 let. Určený 

k financování investic do nemovitostí a je zajištěný zástavním právem 

k nemovitostem 

 Úvěr komunální – jedná se o dlouhodobý investiční úvěr na budování, 

rekonstrukci a modernizaci obecní infrastruktury. 

 Úvěr rozvojový – pomáhá financovat dlouhodobé programy na rozvoj 

infrastruktury území v rámci péče o trvale udrţitelný rozvoj 

 Úvěr konsolidační – banka úvěr poskytuje dluţníkovi jako záchranu před 

insolvencí nebo úpadkem 

 Úvěr spotřebitelský – poskytován občanské klientele na pořízení 

nákladných předmětů dlouhodobé spotřeby
28

 

 

Dlouhodobý úvěr mohou podniky získat ve třech variantách:  

1. bankovní (finanční) úvěr – tento úvěr je poskytnut podniku ve formě peněz od 

komerční banky 

2. dodavatelský úvěr – tento úvěr poskytuje dodavatel odběrateli v podobě 

dodávek některých druhů fixního majetku 

3. mezipodnikový úvěr 

 

Typické pro bankovní úvěry je postupné umořování dluhu během jejich doby splatnosti.  

 

Úvěry investičního charakteru 

 

Tyto úvěry můţeme charakterizovat jako úvěry na pořízení dlouhodobého majetku. 

Nejrozsáhlejší skupinu úvěrů investičního charakteru představují klasické investiční 

úvěry, které jsou poskytovány na výstavbu či pořízení investičních celků, tedy na nákup 

pozemků, výstavbu inţenýrských sítí nebo budov, nákup strojů a zařízení atp. 
29

 

                                                 
28
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2.3.3 Cena úvěru 

 

Banky půjčují klientům peníze za úrok, který můţeme chápat jako cenu, vyjádřenou 

v procentech z půjčené částky peněz nebo také jako skutečné mnoţství peněţ zaplacené 

za moţnost disponovat obchodovanou částkou peněz po určitou dobu. Úroková sazba se 

stanovuje s přihlédnutím k tzv. diskontní sazbě centrální banky.  

 

Faktory, které ovlivňují výši úroku: 
30

 

 

 Právní prostředí  

 Všeobecné ekonomické podmínky (výše inflace, hospodářský růst, poptávka po 

úvěrech) 

 Konkurenční prostředí (sledování úrokových sazeb ostatních bank) 

 Výše nákladů banky 

 Charakter konkrétního úvěrového obchodu (např. rizikovost) 

 Cíl, obchodní strategie a finanční pozice banky 

 

2.3.4 Splácení úvěru 

 

Způsob splácení úvěru je sjednán v úvěrové smlouvě. Hlavní způsoby umořování 

(splácení) úvěru: 

 úvěr je splatný najednou včetně úroků za určité období, tedy dochází 

k jednorázovému splacení úvěru. Jednorázové splácení se vyuţívá obvykle u 

krátké doby splatnosti. 

 úvěr je sjednán na dobu neurčitou. Tento úvěr je poskytnut na předem neurčitou 

dobu, ale výpovědní lhůta pro jeho vypovězení je dohodnuta předem. Úroky 

                                                 
30
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splácíme ve lhůtách jejich splatnosti a splácí se v pravidelných intervalech 

z celkové zapůjčené částky.  

 umořování úvěru se od začátku provádí pravidelnými platbami. Na základě 

charakteru plateb rozlišujeme tyto alternativy:  

1) Konstantní anuita – platby jsou stále stejné, přičemţ část platby jde na 

úmor úvěru a část na zaplacení úroku 

2) Konstantní úmor – výše plateb není stejná. V tomto případě je většinou 

stejná částka, která sniţuje úvěr – úmor 

3) Rostoucí anuita – výše plateb a úmoru není konstantní, zpravidla roste 

s dobou splatnosti.  

 

Splácení střednědobých a dlouhodobých úvěrů obvykle probíhá pravidelnými platbami. 

Banky sestavují pro klienty umořovací plán, kde je uvedena výše splátek úvěru včetně 

úroků z hlediska jejich časového rozloţení. 
31

 

 

2.3.5 Daňové aspekty úvěru 

 

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP) jsou placené úroky 

daňově uznatelným nákladem (výdajem). Také poplatky spojené s uzavřením a vedením 

úvěrových účtů jsou při splnění podmínek ZDP daňovým nákladem (výdajem). Výše 

daňově uznatelných placených úroků a souvisejících finančních nákladů je omezena 

limity stanovenými § 25 odst. 1 písm. W (týká se pouze úvěrů a půjček od spojených 

osob) a zm., ZDP. V případě pořízení majetku na úvěr můţeme do daňových nákladů 

(výdajů) zahrnout také daňové odpisy. Koupí majetku na úvěr podnik získává za 

                                                 
31
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35 

 

vypůjčené peníze právo do daňově uznatelných nákladů uplatňovat jak odpisy majetku, 

tak i placené úroky z úvěrů a půjček. 
32

 

 

Novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu zákonem č. 87/2009 Sb., který 

nabyl účinnosti 1. dubna 2009. Touto novelizací došlo k významným změnám v daňové 

uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček. Testování daňové uznatelnosti finančních výdajů 

(nákladů) od 1. dubna 2009: 

 vztahuje se pouze na finanční výdaje (náklady), pokud věřitelem je osoba 

spojená ve vztahu k dlužníkovi (nyní se tedy netestují úvěry a půjčky, které 

jsou pouze zajištěné spojenou osobou) 

 došlo ke zvýšení hranice pro daňovou uznatelnost finančních výdajů 

(nákladů) 

 došlo ke zrušení ustanovení §25 odst.1 písm. zp), které daňově neuznávalo 

finanční výdaje (náklady) z úvěrů půjček podřízených jinému závazku
33

 

 

2.4 Leasing versus úvěr 

 

Podnikatel se často dostává do situace, kdy stojí před zásadním ekonomickým  

rozhodnutím, zda má při pořízení majetku vyuţít úvěr nebo si tento majetek 

pronajmout. Kaţdý ze způsobů pořízení majetku má své výhody, ale také své nevýhody. 

Mezi velkou výhodu leasingu patří to, ţe leasingová společnost nevyţaduje ve většině 

případů záruky, přičemţ banka je vyţaduje vţdy.  

Při rozhodování o způsobu pořízení majetku na úvěr nebo formou leasingu hrají 

klíčovou roli tyto tři oblasti: 
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1) Administrativní náročnost a právo disponovat s majetkem 

2) Daňové dopady 

3) Finanční náročnost pořízení 

 

2.4.1 Administrativní náročnost a právo disponovat s majetkem 

 

Pořízení majetku formou leasingu je administrativně méně náročné. Při vyřizování 

leasingové smlouvy nemusí podnikatel podstupovat tolik procedur, jako je tomu u 

úvěru. Další výhoda leasingu se týká dopravních prostředků, kdy je stále častěji do 

leasingové smlouvy zakomponováno také povinné ručení a havarijní pojištění, které 

leasingové společnosti nabízejí za výhodnějších podmínek neţ běţné pojišťovny. 

 

Velkou výhodou leasingu je tedy jeho malá administrativní náročnost a také doplňkové 

sluţby poskytované leasingovými společnostmi za výhodnějších podmínek neţ je na 

trhu běţné.
34

 

 

Podklady, které jsou potřebné k uzavření leasingové smlouvy: 

1) Fyzická osoba – potvrzení o výši příjmu. Součásti tohoto potvrzení, které 

vydává zaměstnavatel je daňové přiznání, přehled o příjmech pro účely 

zdravotního a sociálního pojištění. Dále popsání rodinného stavu ţadatele, 

písemný souhlas partnera s pořízením majetku na leasing. 

2) Osoby, které vedou účetnictví – účetní závěrka za minulé roky, někdy se 

dokládá také mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. 

 

V případě pořízení majetku na úvěr přechází majetek okamţitě do vlastnictví 

kupujícího. Banka je tedy oproti leasingové společnosti v nevýhodě, neboť půjčuje 

peníze na majetek, který není jejím vlastnictvím a z toho důvodu banka poţaduje 
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zajištění úvěru. Toto zajištění probíhá prostřednictvím vhodného ručitele nebo zřízením 

zástavního práva pro věřitele, coţ vede ke značně sloţitější administrativě. 
35

 

 

Z hlediska práva disponovat s majetkem se výhody leasingu a úvěru obrací. Jak uţ bylo 

zmíněno výše, při pořízení majetku na úvěr se stává kupující vlastníkem majetku 

v okamţiku podepsání kupní smlouvy. U leasingu je tomu jinak, majetek je po celou 

dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti). Nájemce má tak 

omezené právo s majetkem volně nakládat. Jakékoliv úpravy či technické zhodnocení 

nemůţe nájemce provádět bez souhlasu pronajímatele. 
36

 

 

2.4.2 Daňové dopady 

 

Za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmu je u leasingu daňově uznatelným  

nákladem (výdajem) zaplacené nájemné a také poplatky spojené s uzavřením a vedením 

leasingových smluv, u úvěru se zahrnují do daňově uznatelných nákladů placené úroky 

a poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů. V případě úvěru si můţe 

podnikatel zahrnout do daňově uznatelných nákladů také daňové odpisy. Tato moţnost 

v případě leasingu není, ve většině případů provádí daňové odepisování pronajímatel. 

Existuje zde však výjimka, kterou tvoří nehmotný majetek, který můţe odepisovat také 

nájemce kromě vlastníka a to na základě § 32a odst. 3 zákona o daních z příjmu.
37
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2.4.3 Finanční náročnost pořízení 

 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem musí podnik zvaţovat skutečné peněţní toky, 

které poplatník vynaloţí v průběhu trvání leasingového nebo úvěrového vztahu. Pro 

posouzení můţeme vyuţít jednu z metod finanční matematiky, kterou je metoda čisté 

výhody leasingu. Tato metoda je zaloţena na porovnání čisté současné hodnoty 

investice financované úvěrem a čisté současné hodnoty investice, která je financována 

formou leasingu
38

.  

 

Čistou současnou hodnotu investice financované leasingem můţeme vyjádřit jako: 


 




N

t
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Tt = trţby, které investice přináší v jednotlivých letech ţivotnosti 

Nt = provozní náklady (bez odpisů) v jednotlivých letech ţivotnosti 

t   = jednotlivé roky ţivotnosti 

N = doba ţivotnosti 

i   = diskontní sazba 

d  = koeficient mezní sazby daně z příjmů 

Lt = leasingové splátky v jednotlivých letech ţivotnosti 
39

 

 

Dále budeme pro naše účely potřebovat znát současnou hodnotu výdajů, které jsou 

spojené se splácením úvěru SHu. Tyto výdaje se dále sniţují o hodnotu úrokového a 

odpisového daňového štítu. 
40
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Jestliţe bude ČSHl > SHu je čistá výhoda leasingu pozitivní a pro financování majetku 

bychom měli zvolit financování formou leasingu. Při posuzování výhodnosti leasingu 

můţeme také vyuţít metodu diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Při této metodě 

postupujeme následujícím způsobem: 

1) Kvantifikujeme výdaje, které vzniknou v rámci leasingu 

2) Obdobným způsobem určíme také výdaje v souvislosti s úvěrem – zde musíme 

zohlednit úrokový daňový štít 

3) Diskontujme výdaje na leasing a úvěr na současnou hodnotu – u obou variant 

musíme pouţít stejnou diskontní sazbu 

4) Výhodněji vyjde varianta, která bude mít niţší celkové diskontované výdaje
41

 

 

Současná a budoucí hodnota peněz 

 

V další části diplomové práce budu provádět výpočty jednotlivých variant financování 

pořízení majetku formou finančního leasingu a bankovního úvěru. Pouţiji metodu 

diskontovaných výdajů, kde je pouţita současná hodnota peněţních toků.  

 

V případě, ţe podnikatelský subjekt uvaţuje o financování svých podnikatelských 

potřeb prostřednictvím různých forem financování, zvaţuje nejdříve celkové peněţní 

výdaje těchto variant. Rozhodování pouze na základě celkových peněţních výdajů není 

zcela správné. Je nutné vzít v potaz také daňovou úsporu jednotlivých variant. Výdaje 

spojené s financováním různých variant neprobíhají ve stejných časových okamţicích. 

Z tohoto důvodu bude objektivnější a správnější rozhodování tehdy, pokud přepočítáme 

veškeré výdaje a peněţní toky k současnosti. Peněţní částka drţená podnikatelským 

subjektem nyní nemá stejnou hodnotu jako stejná částka, kterou bude subjekt mít 

v budoucnosti.  
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Při porovnávání financování formou leasingu a úvěru potřebujeme současnou hodnotu 

jednotlivých plateb v budoucnosti. Současnou (diskontní) hodnotu určím pomocí 

odúročitele.  

 

Odúročitel = 
ndi )))1(*(1(

1


 

i ………………………………. úroková míra za období (rok) 

n………………………………. počet období (let) 

d………………………………. daňová sazba za období (rok) 
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3 Analýza problému a současné situace 
 

3.1 Profil společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní firma: Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

Sídlo:  Měřín, Stránecká Zhoř č.20, PSČ 594 42IČ: 

IČ: 607 48 311 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání 

 Nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboţí vyhrazeného 

zákonem č. 455/91 Sb., o ţivnostenském podnikání 

 Výroba a opravy zemědělských strojů (opravy motorů) 

 

 

Firma Renova Malec – Kadlec s.r.o. byla zaloţena 19.června ruku 1994. Společnost se 

specializuje na opravy dieselových motorů, broušení  klikových hřídelí včetně dodání 

loţisek a renovací součástí motor. Také je certifikovaným obchodním zástupcem v oblasti 

prodeje kluzných loţisek a pouzder firmy GLACIER TRIBOMETAL SLOVAKIA. Díky 

tomu, ţe se firma specializuje pouze na opravy dieselových motorů těţké řady a opraví 

denně 4 – 5 motorů a polomotorů, má předpoklad nabízet své výrobky a sluţby 

v zaručené kvalitě a úrovni. 
42

 

K silným stránkám této firmy patří především kvalifikovaní zaměstnanci velkými 

zkušenostmi Téměř všichni zaměstnanci pracovali v oboru dlouhá léta ještě před 

zaloţením společnosti. Většina těchto zaměstnanců působí v této společnosti jiţ od 

jejího vzniku. V současné době má podnik 27 zkušených pracovníků. Z toho jsou dva 
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skladníci, jedna administrativní pracovnice a největší a nejdůleţitější část zaměstnanců 

pracuje na opravách motorů. Tyto opravy se rozdělují do určitých skupin: 

 1) příprava – zahrnuje pracoviště oprav hlav motorů, renovace náhradních dílů, 

demontáţe a mytí motorů, a pracoviště montáţe motorů) 

2) broušení klikových hřídelí 

3) obrobna  

 

Podnik má také své zákazníky v zahraničí a to v Německu a na Slovensku, i kdyţ v 

menším rozsahu. Zaměřuje se spíše na domácí trh a to z důvodů, ţe se nespecializuje na 

sortiment, který se pouţívá v cizině. Prostřednictvím svého obchodního zástupce však 

vyváţejí svůj sortiment do Německa. 

 

3.2 Zdroje financování společnosti 

 

Zdroje financování společnosti jsou zachyceny v rozvaze na straně pasiv tedy kromě 

leasingu, který je zaznamenán v podrozvahové evidenci a odpisů, které jsou zachyceny 

ve výsledovce. 

 

3.2.1 Interní zdroje financování 

 
Tab. 3: Interní zdroje financování společnosti v tis. Kč 

Interní zdroje financování 2006 2007 2008 2009 

odpisy 1 320 1 326 1 627  1 722 

hospodářský výsledek běţného účetního období 3 061 2 040 1 311  1 475 

nerozdělený zisk 11 766 14 807 16 816  18 128 

rezervní fondy 10 728 10 726 10 733  10 721 

Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 
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Graf 1: Struktura interních zdrojů podniku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle účetních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

 

Interní zdroje jednotlivých sloţek financování jsou ve sledovaném období téměř na 

stejné úrovni. Na těchto zdrojích má největší podíl výsledek hospodaření minulých let, 

který se na interních zdrojích podílí v průměru okolo 50 % ve sledovaném období.  

Další významnou poloţkou jsou rezervní fondy, jejichţ hodnota se také postupně 

zvyšuje.  

 

3.2.2 Externí zdroje financování 

 

Společnost Renova Malec – Kadlec s.r.o. se řadí spíše k menším podnikům, s čímţ také 

souvisí skutečnost, ţe podnik nevyuţívá jako zdroj financování akcie, dluhopisy a 

finanční deriváty. Z externích zdrojů podnik vyuţíval v minulosti pouze úvěr a leasing, 

coţ se jeví, vzhledem k moţnostem a velikosti podniku, jako nejvýhodnější způsob 

financování svých podnikatelských potřeb z externích zdrojů.  
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3.3 Finanční analýza podniku 

 

Prostřednictvím finanční analýzy můţeme posoudit finanční výkonnost podniku. Při 

analýze je vţdy primární analýza účetních výkazů, tzn. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

případně výkazu o peněţních tocích. Následuje zhodnocení všech sloţek finanční 

rovnováhy: likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity.  

 

V této části diplomové práce se zaměřuji pouze na ukazatelích, na základě kterých je 

moţné posoudit finanční situaci podniku a také to, jak je podnik schopný dostát svým 

závazkům. Na základě vypočtených ukazatelů budu moci posoudit, jak si podnik stál 

v minulosti, zda neměl finanční potíţe, které by ho mohly omezovat při pořizování 

nového majetku.   

 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Tento ukazatel můţeme charakterizovat jako oběţná aktiva očištěná od závazků, které 

musí podnik co nejdříve uhradit.  

 
Tab. 4: Čistý pracovní kapitál v letech 2006-2009 

Čistý pracovní kapitál 2006 2007 2008 2009 

ČPK 13 857 14 373 16 045  13 753 

Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

 

Čistý pracovní kapitál dosahoval v jednotlivých letech kladných hodnot, z čehoţ lze 

usuzovat, ţe společnost měla dostatek prostředků k zajištění financování běţné činnosti. 

Hodnoty tohoto ukazatele měly do roku 2008 vzrůstající tendenci. Růst je způsoben 

rostoucí hodnotou oběţných aktiv, kde došlo k růstu pohledávek z obchodních vztahů 

v posledních letech. Pokles tohoto ukazatele v roce 2009 byl způsoben tím, ţe 

společnost financovala svá aktiva více z krátkodobých zdrojů. 
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3.3.2 Ukazatelé likvidity43 

 

Následující ukazatelé vypovídají o tom, jak je společnost schopna dostát svým 

závazkům.  

 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová


   

 

 kde OA jsou oběžná aktiva 

 

Běžná likvidita 
závazkykrátkodobé

OA
  

       

 

 

Peněžní likvidita = 
závazkysplatnéokamžitě

yekvivalentprostředkypeněžní 

 

 
 
Tab. 5: Ukazatelé likvidity 2006 - 2009 

Likvidita 2006 2007 2008 2009 

Běţná likvidita 7,99 7,48 6,10 7,05  

Pohotová likvidita 3,14 3,06 2,47 2,27  

Peněţní likvidita 2,03 1,29 0,67  1,02 

Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

 

Běţná likvidita vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud naráz 

promění všechna oběţná aktiva na hotovost. Dle obecně platných doporučení se 

optimální hodnota ukazatele běţné likvidity má pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5
44

. 
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Z tabulky je patrné, ţe ani v jednom roce sledovaného období se společnosti nepodařilo 

dosáhnout optimálních hodnot. Pokud bychom se snaţili tento ukazatel interpretovat, 

tak lze říci, ţe roku 2009 byla 1 Kč krátkodobých závazků společnosti kryta 7,05 Kč 

oběţných aktiv. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele vypovídají o tom, ţe společnost drţí 

zbytečně moc finančních prostředků, zásob nebo pohledávek v oběţných aktivech. 

Hodnota ukazatele do roku 2008 klesala z důvodu rostoucích krátkodobých závazků. 

 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity by neměla klesnout pod 1, coţ se ve všech letech 

splnilo. Můţeme tedy konstatovat, ţe po inkasu pohledávek je společnost je schopna 

okamţitě vyrovnat své krátkodobé závazky bez nutnosti prodeje zásob.  

 

Doporučené hodnoty pro ukazatele peněţní likvidity jsou 0,2 – 0,5
45

. Z výše uvedené 

tabulky je patrné, ţe ve sledovaném období nevykazovala společnost dobré výsledky, 

z čehoţ je zřejmé, ţe společnost mohla mít problémy s úhradou všech svých splatných 

krátkodobých závazků okamţitě. Nejvíce se doporučeným hodnotám přiblíţil rok 2008. 

 

3.3.3 Ukazatelé rentability46 

 

Ukazatelé rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům. Tyto ukazatelé podávají 

informace o tom, jak efektivně podnik hospodaří s vloţeným kapitálem. Tato skupina 

ukazatelů odkrývá výnosnost podniku. 
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Rentabilita aktiv ( ROA - return on assets) 

 

ROA = 
aktiva

EBIT
 

 

Kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky 

       A jsou celková aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - return on equity) 

 

ROE = 
kapitálvlastní

EAT

(13)

 

EAT – čistý zisk (po zdanění) 

 

Rentabilita trţeb (ROS - return on sales) 

 

ROS = 
tržby

zisk
 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - return on capital employed)? 

 

ROCE = 
kapitálvlastnízávazkydlouhodobé

úrokyziskčistý




 

 

Tab.  6: Ukazatelé rentability 2006 - 2009 

Rentabilita 2006 2007 2008 2009 

ROA 13,56% 8,44% 4,56%  4,46% 

ROE 11,93% 7,37% 4,53%  4,85% 

ROS 10,09% 6,56% 4,13%  5,36% 

ROCE 15% 9,09% 5,41%  4,81% 
Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 
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Rentabilita aktiv vykazuje ve sledovaném období klesající trend, přesto dosahuje tento 

ukazatel příznivých hodnot. K nejvyšší ziskovosti v poměru k celkovým aktivům došlo 

v roce 2006, kdy činila 13,56%.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje ve sledovaném období klesající trend do roku 

2008. Důvodem poklesu tohoto ukazatele je pokles čistého zisku. K dobrému 

zhodnocení kapitálu investora došlo v roce 2006 (12%). Naopak rokem, který byl 

z hlediska tohoto ukazatele pro společnost nejméně příznivý, byl rok 2008. 

 

Ukazatel rentability trţeb informuje o tom, ţe z jedné koruny trţeb dosáhla společnost 

v roce 2006 -  0,1 Kč zisku, v roce 2007 – 0,07 Kč zisku, v roce 2008 – 0,04 Kč zisku, 

v roce 2009 – 0,05 Kč zisku. Z těchto výsledků je zřejmé, ţe v posledních letech se 

sniţovala efektivnost (ziskovost) trţeb společnosti.  

 

Ukazatel investovaného kapitálu informuje o tom, kolik procent zisku společnost 

vyprodukovala z vlastního kapitálu a dlouhodobého kapitálu věřitelů.  Ukazatel 

vykazuje ve sledovaném období klesající trend.  

 

3.3.4 Ukazatelé zadluženosti47 

 

Tyto ukazatelé poukazují na strukturu financování podniku. O tyto ukazatele se budou 

zajímat zejména potenciální investoři, banky a další externí subjekty.  

 

Celková zadluženost = 
aktivacelková

zdrojecizí
 

 

Koeficient samofinancování = 
aktivacelková

kapitálvlastní
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Úrokové krytí = 
úrokynákladové

EBIT
 

 

Tab . 7: Ukazatelé zadluţenosti 2006 - 2009 

Zadluţenost  2006 2007 2008 2009 

Celková zadluţenost 12,77% 10,34% 14,64%  9,00% 

Koeficient samofinancování 87,23% 89,66% 78,29%  91% 

Úrokové krytí 51,13 57,87 29,10  65,13 
Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

 

Hodnoty ukazatele celkové zadluţenosti v podstatě zobrazují procentní podíl cizích 

zdrojů ve struktuře pasiv společnosti. Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe se kapitálová 

struktura společnosti v čase příliš neměnila. Z dosaţených výsledků je zřejmé, ţe 

celková zadluţenost společnosti zaznamenala ve sledovaném období proměnlivý vývoj 

s výjimkou roku 2009, kdy celková zadluţenost podniku klesala k 9 %. Aktiva 

společnosti byla ve sledovaném období z velké části kryta vlastními zdroji. V případě, 

ţe by společnost financovala mycí vanu WIP prostřednictvím úvěru, tak by došlo ke 

zvýšení celkové zadluţenosti.  

 

Adekvátně s ukazatelem celkové zadluţenosti se také vyvíjel koeficient 

samofinancování. Výše tohoto ukazatele poukazuje na finanční nezávislost společnosti.  

 

Z prvních dvou ukazatelů lze tedy vyčíst, ţe společnost je z větší části financována 

vlastním kapitálem, který je za určitých předpokladů draţší, neţ cizí kapitál, ale je 

zároveň méně rizikový. Společnost vyuţívala málo dlouhodobých zdrojů, coţ by se 

přijetím úvěru v roce 2010 změnilo. 
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Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je u různých podniků odlišný. V průmyslových 

podnicích převládá vlastní kapitál, u obchodních společností by měl být poměr 50:50 a 

u peněţních společností převládá cizí kapitál. 
48

 

 

Ukazatel úrokového krytí dosahuje ve všech sledovaných letech velice vysokých hodnot 

z důvodů nízkých úvěrů vyuţívaných společností. Společnost je schopna svým 

EBITEM mnohonásobně pokrýt veškeré nákladové úroky. Nejniţší hodnota byla 

dosaţena v roce 2008, coţ bylo způsobeno nejniţší hodnotou zisku ve sledovaném 

období.  

 

3.3.5 Ukazatelé aktivity49 

 

Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku vyuţívat vloţených prostředků. Ukazatelé 

informují o tom, jak podnik hospodaří se svými aktivy a s jakou intenzitou vyuţívá 

kapitál, který má k dispozici. 

 

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrat   

 

zásoby

tržby
zásobObrat   

 

360

tržby

aktiva
aktivobratuDoba   
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 Zdroj dostupný na: http://www.miras.cz/seminarky/podnikova-ekonomika-09.php 
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 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.  Finanční analýza. 2. vyd. Praha: nakladatelství C. H. 

Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5 
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360

tržby

zásoby
zásobobratuDoba   

 

360

tržby

pohledávky
pohledávekinkasuDoba   

 

360

tržby

závazkykrátkodobé
závazkůchkrátkodobýsplatnostiDoba   

 

Tab. 8: Ukazatelé aktivity 2006 - 2009 

Aktivita 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 1,03 1,01 0,86 0,82 

Obrat zásob 3,15 3,17 2,78 2,53 

Doba obratu aktiv 349 357 420 439 

Doba obratu zásob 114 114 130 142 

Doba inkasu pohledávek 26 45 64 37 

Doba splatnosti kr. závazků 24 26 36 30 
Zdroj: Vlastní zpracování podle finančních výkazů společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

Vývoj ukazatele obratu aktiv se vyvíjel poměrně stabilně. V roce 2006 a 2007 se 

ukazatel blíţil k jedné a můţeme tedy konstatovat, ţe aktiva se v trţbách obrátí jednou 

za rok. Proto se i ukazatel doby obratu aktiv blíţil k 360 dní.  

 

Výsledy ukazatele obratu zásob a doby obratu zásob vykazovaly se vyvíjely 

proměnlivě. Z hodnot ukazatele obratu zásob můţeme konstatovat, ţe poloţka zásob se 

ve sledovaném období přibliţně třikrát přeměnila na hotovost. Ukazatelé doby obratu 

zásob informují o tom, ţe zásoby byly ve skladech uloţeny 114 aţ 142 dní, neţ došlo 

k jejich spotřebě. Hodnoty nebyly pro společnost příznivé. Společnost drţí na skladech 

přebytečné mnoţství zásob, které zvyšují náklady spojených s jejich skladováním. 
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Doba inkasa pohledávek se pohybuje v rozmezí 26 aţ 64 dní a doba splatnosti 

krátkodobých závazků okolo 29 dní.  

 

3.3.6 Vyhodnocení finanční analýzy 

 

Z pohledu finančních toků má společnost dostatečný provozní kapitál k zabezpečení své 

činnosti. Vzhledem k tomu, ţe hodnoty můţeme povaţovat za příznivé, neměl by 

vznikat problém se splátkami úvěru či leasingu. Ze struktury kapitálu společnosti 

vyplývá skutečnost, ţe společnost vyuţívá k financování svých potřeb z velké části 

vlastní kapitál, z hlediska investičního rizika je to pozitivní. V této oblasti je však 

důleţité zváţit, zda nízké vyuţívání cizího kapitálu společnosti nevede ke zbytečnému 

zvyšování nákladů kapitálu. Při vyšším vyuţití cizích zdrojů můţe společnost vyuţívat 

pozitivního vlivu tzv. finanční páky. Vzhledem k tomu, ţe společnost vyuţívá při 

financování zejména vlastní kapitál, dochází k překapitalizování. Vlastní zdroje jsou 

pouţívány i ke krytí oběţných aktiv. Důsledkem je sice vyšší stabilita a solventnost 

podniku, ale za cenu niţší výnosnosti kapitálu. Společnost vyuţívá v posledních letech 

k financování dlouhodobý úvěr, coţ se také projevilo na celkové zadluţenosti podniku. 

Z pohledu zadluţenosti podniku by neměl být problém se získáním úvěru. Z pohledu 

ukazatele úrokového krytí společnost vykazuje velice dobrou solventnost v oblasti 

splácení nákladových úroků. 

Během sledovaného období nedisponovala společnost příliš velkým mnoţstvím 

likvidních prostředků, neboť pouze jeden z ukazatelů likvidity dosáhl optimálních 

hodnot. 

 

Ukazatelé rentability vykazují ve sledovaném období klesající trend. Z ukazatelů 

rentability můţeme konstatovat, ţe nebylo zajištěno kladné působení finanční páky, 

neboť ukazatel ROE nedosáhl v ţádném sledovaném roce vyšších hodnot neţ ukazatel 

ROA. 
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Pokud by se podnik rozhodl financovat majetek prostřednictvím úvěru, došlo by ke 

zhoršení aktivity podniku, kdeţto v případě leasingu ne, neboť leasing se neprojeví 

přímo ve výkazech společnosti, nepromítne se do aktiv ve formě majetku.  

 

3.4 Popis investičního záměru 

 

V roce 2010 zvaţuje společnost nákup nového hmotného majetku, konkrétně mycí vany 

WIP, která bude vyuţívána k podnikání a tedy zařazena do obchodního majetku 

společnosti. Tento stroj je určen k ošetření povrchu součástí velkých rozměrů nebo 

velkého mnoţství ve strojírenské výrobě. Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. 

Povrch součástí je sprchován horkou lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené 

technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení. Součástí se ukládají na pojízdný rošt, 

který se vyváţí na dráhu před stroj. Po zasunutí roštu do stroje a uzavření dveří probíhá 

pracovní cyklus. Sprchovací systém tvoří rám s tryskami, který se kýve ve vodorovné 

ose. Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s moţností 

volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej 

z odmašťovací lázně. Stroj se vyznačuje velkým pracovním výkonem, provozní 

spolehlivostí, jednoduchou obsluhou, ekologickým a ekonomickým provozem. Podniku 

bude tato mycí vana slouţit k čištění a odmašťování dílů agregátů a motorů, které 

nevyţadují sušení. Zařízení bylo konstruováno dle ČSN EN60204-1. 
50

 

 

Název: mycí vana WIP 

Cena bez DPH: 1000 000 Kč 

Cena s DPH: 1 200 000 Kč, v ceně je započtena doprava, instalace stroje a jeho uvedení 

do provozu 

Odpisová skupina a počet let odepisování: 2. Odpisová skupina, 5 let odepisujeme 

 

 

                                                 
50

 Zdroj: interní materiály společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 
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Technické parametry 

 

Tab.  9: Technické parametry stroje 

TYP STROJE WIP 

Rozměry stroje (mm) 3 100 x 3 500 

Výška stroje (mm) 2 700 

Hmotnost stroje( kg) 2 570 

Velikost pracovního prostoru (mm) 900 x 750 x 2000 

Maximální hmotnost zboţí (kg) 400 

Instal. el. Příkon stroje (kW) 57 

Objem odmašť. / oplach. lázně (l) 450 

Teplota odmašť. / oplach.lázně (°C) max. 70 

Teplota sušícího vzduchu (°C) max. 120 

Tlak na čerpadle odmašť. / oplach. (Mpa) 0,55 

Tlak vzduchu (Mpa) 0,55 - 1 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 

 

 

 

Obr. 1: Mycí vana typ WIP 200 

Zdroj: Interní zdroje společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. 
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4  Návrh optimální varianty financování 
 

 

4.1 Analýza forem financování 

 

V souvislosti s nákupem nového stroje podnik zvaţuje dva druhy financování, a to 

financování prostřednictvím bankovního úvěru a finančního leasingu. Následující část 

práce se bude zabývat porovnáním nabídek jednotlivých leasingových společností a 

banky. Podstatou mé diplomové práce bude najít optimální variantu financování 

pořízení mycí vany WIP. Pro porovnání moţností financování majetku vyuţiji metodu 

diskontovaných výdajů. Pomocí této metody je moţno zohlednit také časovou hodnotu 

peněz.  

 

Podnik by měl velmi pečlivě zváţit rozhodnutí o způsobu financování. Rozhodnutí by 

mělo probíhat na základě toho, která varianta financování bude pro podnik efektivnější.  

 

Při rozhodování je důleţité, aby podnik respektoval následující faktory: 

 

 Daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít 

 Úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek 

 Sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu ţivotnosti 

 Leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu 

 Faktor času 
51

 

 

 

Povinnost podnikatelské jednotky je uzavřít při financování investičního záměru, a to 

jak při pouţití financování leasingem, tak i v případě bankovního úvěru pojištění 

majetku. Tyto údaje nejsou zahrnuty do kalkulace, a tudíţ nebudou ani zohledněny při 

                                                 
51

 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management 1.díl. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2005. 125 s. ISBN 80-214-3035-4 
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rozhodování o výhodnosti způsobu financování, jelikoţ podnik Renova Malec – Kadlec 

s.r.o. si pojištění majetku zařizuje individuálně. 

 

V rámci vypracování mé diplomové práce jsem oslovila několik leasingových 

společností o vypracování předběţné, nezávazné nabídky na poskytnutí finančního 

leasingu na nákup mycí vany WIP. Kalkulaci mi vypracovali pouze ve třech 

leasingových společnostech, jelikoţ se jedná o velmi specifický majetek a ostatní 

z oslovených společností tento druh majetku nefinancují. 

 

V případě financování majetku formou bankovního úvěru si podnik zadal poţadavek, 

oslovit pouze Komerční banku, neboť v minulosti čerpali úvěr právě od této banky a 

také mají u této banky zřízen účet. 

 

4.1.2 Financování formou leasingu 

 

Český leasingový trh je velmi vyspělý, dosahuje na top pozici v porovnání se zeměmi 

střední a východní Evropy. Celoevropsky se český leasingový trh řadí k prvním deseti 

trhům.
52

  Je ovládán zejména třemi významnými společnostmi. 

 

Samozřejmě se na vývoj leasingového trhu podepsala hospodářská krize, která 

způsobila v prvním čtvrtletí roku 2009, ţe leasingové společnosti zaznamenaly propad o 

51,5% oproti prvnímu čtvrtletí roku 2008. Největší propad byl zaznamenán u 

financování všech druhů motorových vozidel, naopak nejmenší pokles zaznamenaly 

leasingové společnosti, jejichţ portfolia se vyznačují silným podílem strojů a zařízení. 

 

Následující graf ukazuje zaměření leasingu movitých věcí v České republice za 1.- 3. 

čtvrtletí 2009 podle komodit. 
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 DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: nakladatelství LINDE s.r.o., 2003. 93 s. 

ISBN 80-86131-47-5 
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Graf 2: Zaměření leasingu movitých věcí v České republice za 1.- 3. čtvrtletí 2009 podle komodit 

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

  

Z grafu je patrné, ţe v České republice jednoznačně převaţuje leasing strojů a zařízení, 

který zaujímá okolo 33 %. Další významnou poloţku tvoří leasing osobních a 

nákladních automobilů. 

 

Na českém trhu se k největším leasingovým společnostem řadí ČSOB Leasing, VB 

Leasing CZ a UniCredit Leasing CZ.  

 

Při výběru leasingové společnosti musí brát podnik v úvahu zejména finanční zázemí 

vybrané společnosti, jaké doplňkové sluţby nabízí a jaké je cenové srovnání s ostatními 

leasingovými společnostmi, jak dlouho působí společnost na trhu, členství v České 

leasingové a finanční asociaci atd. 
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Při výběru vhodné leasingové společnosti je velice důleţité, aby podnik znal podrobné 

informace o společnosti a zejména podmínky, za kterých je leasingová společnost 

ochotna leasing poskytnout. V současné době má podnik rozsáhlé moţnosti pro výběr 

leasingové společnosti, která mu bude vyhovovat.  

 

Také je důleţité zohlednit vstupní poplatky a poţadavky vzniklé v souvislosti se 

sepsáním leasingové smlouvy a výši kupní ceny po skončení finančního leasingu.  

 

Dále ve své práci budu vyhodnocovat kalkulace finančního leasingu tři leasingových 

společností působících na českém trhu, které jsou UniCredit Leasing CZ, a.s., VB 

Leasing, spol. s.r.o. a DS Leasing, a.s. 

 

Tyto tři leasingové společnosti nabízejí financování různých strojů a zařízení, kdy se 

jedná zejména o strojírenské zařízení a technologie, zemědělské a stavební stroje, 

osobní a nákladní automobily, dopraní techniku atd. Frekvence splácení závisí na 

dohodě s klientem, přičemţ mezi nejčastější periody splácení spadají měsíční, čtvrtletní, 

pololetní nebo roční splátky. Výše splátek závisí na akontaci. V tomto případě je 

akontace stanovena na 30% z pořizovací ceny u všech třech leasingových společností.  

Součástí splátkových kalendářů je kupní cena předmětu, kterou podnik uhradí při 

skončení finančního leasingu. U všech nabídek je stanovena 1000 Kč bez DPH.  

 

Dále porovnávám nabídky jednotlivých společností, které vychází z těchto základních 

předpokladů, které jsou společné pro všechny nabídky: 

• předmět leasingu – mycí vana WIP 

• pořizovací cena Kč bez DPH – 1 000 000 Kč (1 200 000 Kč včetně DPH) 

• doba nájmu – 60 měsíců 

• četnost splácení – měsíční 

• první navýšená splátka (akontace) -  30 % 

Počítáme s leasingem trvajícím 5 let, dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  
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Počátek leasingového vztahu je stanoven k datu 1. 9. 2010. 

 

4.1.2.1 Leasingové financování nabízené společností UniCredit Leasing 

CZ, a.s.  

 

 

 

UniCredit Leasing je univerzální leasingovou společností se silným finančním zázemím 

renomované evropské bankovní skupiny UniCredit Group. Společnost vznikla v roce 

1991 pod obchodním jménem CAC LEASING a od svého vzniku aţ do současnosti 

patří v České republice k nejvýznamnějším leasingovým společnostem. Přijetím silné 

značky UniCredit Leasing 5. Listopadu 2007 zdůraznila svoji příslušnost k vedoucí 

evropské finanční skupině. 

 

S ostatními leasingovými společnostmi v zemích střední a východní Evropy, 

v Německu, Itálii a Rakousku tvoří největší evropskou leasingovou skupinu. Tato 

skupina vystupuje pod křídly subholdingové společnosti UniCredit Leasing S.p.A.
53

 

 

Podle daňové legislativy se na tento majetek vztahuje minimální doba financování 

rovnající se odpisové době, tedy 60 měsíců. Pracovník UniCredit Leasing mi poskytl 

zjednodušený splátkový kalendář u základního finančního leasingu. Splátkový kalendář 

je zobrazen v následující tabulce 10. 
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Dostupné z:  http://www.unicreditleasing.cz/cz/spolecnost.html 
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Tab. 10: Splátkový kalendář UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Mimořádná leasingová splátka Měsíční leasingová splátka 

% Kč DPH Celkem Kč DPH Celkem 

30 300 000 60 000 360 000 13 939 2 788 16 727 

Zdroj: UniCredit Leasing CZ, a.s. 

 

Celkové splátky (leasingová cena) včetně DPH činí 1 363 620 Kč. 

 

Leasingový koeficient = 
0002001

6203631

cena Pořořizova

cena Leasingová
  = 1,13635 

 

 

Podklady, které musí společnost předloţit, aby mohla být uzavřena leasingová smlouva: 

 výpis z obchodního rejstříku, DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů  

 roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora  

 roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běţné účetní období  

 specifikace předmětu leasingu (smlouva o dodávce, nabídky apod.) 
54

 

 

4.1.2.2 Leasingové financování nabízené společností VB Leasing, spol. 
s.r.o. 

 

 

 

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, která 

nabízí kompletní finanční servis v oblasti leasingového financování spokojeným 
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 SPOLEČNOST UNICREDIT LEASING, a.s.  Podklady k uzavření leasingové smlouvy 

[online].[citace 2010-17.03.].  Dostupné z:  

http://www.unicreditleasing.cz/cz/produkty/financovani-stroju-a-zarizeni/podminky-a-zajisteni-
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zákazníkům jiţ od roku 1995 a v současné době patří mezi tři největší univerzální 

leasingové společnosti. 

 

 Společnost je členem finanční skupiny ÖVAG – Wien Österreichische Volksbanken 

AG, vrcholné instituce rakouských Volksbank s více neţ stopadesátiletou působností na 

rakouském bankovním trhu a VR Leasing AG, jedné z předních leasingových 

společností v západní Evropě. Koncern VB Leasing International Holding působí 

v deseti evropských zemích. 
55

 

 

 

Pracovník VB Leasing mi poskytl zjednodušený splátkový kalendář u základního 

finančního leasingu. Splátkový kalendář je zobrazen v následující tabulce 11. 

 

Tab. 11: Splátkový kalendář VB Leasing, spol. s.r.o. 

Mimořádná leasingová splátka Měsíční leasingová splátka 

% Kč DPH Celkem Kč DPH Celkem 

30 300 000 60 000 360 000 14 180 2 836 17 016 

Zdroj: VB Leasing, spol. s.r.o. 

Celkové splátky (leasingová cena) včetně DPH činí 1 380 960 Kč. 

 

Leasingový koeficient = 
0002001

9603801

cena Pořořizova

cena Leasingová
 = 1,1508 

 

Podklady, které musí společnost předloţit, aby mohla být uzavřena leasingová smlouva: 

 řádně vyplněnou Ţádost o uzavření smlouvy  

 aktuální Výpis z obchodního rejstříku, popřípadě Ţivnostenský list nebo 

Koncesní listinu 
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 Osvědčení o DIČ, je-li plátce 

 Přiznání k dani z příjmů za poslední dvě období včetně příloh 

 výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce  

 fakturu nebo proforma fakturu dodavatele a technickou specifikaci předmětu
56

 

 

4.1.2.3 Leasingové financování nabízené společností DS Leasing, a.s. 

 

Akciová společnost D. S. Leasing patří od svého vzniku v roce 1993 mezi významné a 

spolehlivé poskytovatele finančních sluţeb na českém trhu. Počátek podnikání v oblasti 

leasingu této společnosti sahá do roku 1991, kdy byla zaloţena firma D. S. Leasing 

Invest, spol. s r.o. Od roku 1992 se společnost stala členem Asociace leasingových 

společností – nyní Česká leasingová a finanční asociace. 
57

 

Pracovník DS Leasing, a.s. mi poskytl zjednodušený splátkový kalendář u základního 

finančního leasingu. Splátkový kalendář je zobrazen v následující tabulce 12. 

 

Tab. 12: Splátkový kalendář DS Leasing, a.s. 

Mimořádná leasingová splátka Měsíční leasingová splátka 

% Kč DPH Celkem Kč DPH Celkem 

30 300 000 60 000 360 000 14 549 2 910 17 459 

Zdroj: DS Leasing, a.s. 

 

Celkové splátky (leasingová cena) včetně DPH činí 1 407 540 Kč. 

Leasingový koeficient = 
0002001

5404071

cena Pořořizova

cena Leasingová
 = 1,17195 

                                                 
56

 SPOLEČNOST VB Leasing, spol. s.r.o. Podklady k uzavření leasingové smlouvy 

[online].[citace 2010-02.02]. Dostupný z: 

http://www.vbleasing.cz/vbleasing_cz/stroje_a_zarizeni/stroje_a_zarizeni/index.shtml 
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 SPOLEČNOST DS Leasing, a.s. Profil společnosti [online].[citace 2010-17.03]. Dostupný z: 

http://www.dsleasing.cz/spolecnost/ 
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Podklady, které musí společnost předloţit, aby mohla být uzavřena leasingová smlouva: 

 výpis z Obchodního rejstříku ne starší neţ 3 měsíce - originál 

 osvědčení o daňové registraci k DPH - originál 

 platný občanský průkaz statutárního zástupce nebo zmocněné osoby - originál 

 notářsky ověřenou plnou moc (ne starší neţ 2 měsíce) pokud ţadatele 

zastupuje zmocněná osoba - originál; Formulář plné moci k zastupování 

ţadatele  

 3 výpisy z běţného bankovního účtu za poslední tři měsíce - originál 

 objednávku, kupní smlouvu nebo fakturu na předmět leasingu - originál 

 vyplněnou Ţádost o poskytnutí leasingu na stroj, technologii - pro právnické 

osoby 
58

 

 

4.1.2.4 Shrnutí leasingového financování 
 

Při rozhodování mezi leasingovými společnostmi jsem zvolila UniCredit Leasing CZ, 

a.s. U této leasingové společnosti byly celkové splátky leasingu niţší neţ u zbylých 

leasingových společností. Budu tedy vycházet z nabídky leasingu společnosti Uni 

Credit Leasing CZ, a.s. 

 

Srovnání leasingových společností podle vybraných kritérií znázorňuje následující 

tabulka 13. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 SPOLEČNOST DS Leasing, a.s. Podklady k uzavření leasingové smlouvy [online].[citace 

2010-17.03]. Dostupný z: http://www.dsleasing.cz/pravnicka-osoba-1/ 

http://www.dsleasing.cz/doc/plna_moc_leasing.pdf
http://www.dsleasing.cz/doc/plna_moc_leasing.pdf
http://www.dsleasing.cz/doc/zadost_FL_PO_technologie.pdf
http://www.dsleasing.cz/doc/zadost_FL_PO_technologie.pdf
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Tab. 13: Porovnání leasingových společností dle vybraných kritérií 

  

LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI 

UniCredit Leasing CZ, 

a.s. 
VB Leasing, spol. s.r.o. DS Leasing, a.s. 

Akontace (%) 30% 30% 30% 

Akontace (Kč) 360 000 360 000 360 000 

Měsíční leasingová 

splátka 
16 727 17 016 17 459 

Leasingová cena 1 363 620 1 380 960 1 407 540 

Leasingový koeficient 1, 13635  1, 1508 1,17195 

Přeplatek 163 620 180 960 207 540 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na následujících grafech 3 a 4 jsou pro lepší přehlednost uvedeny výše měsíčních a 

celkových splátek. 

 

 

 

Graf 3: Výše měsíčních splátek vybraných leasingových společností 
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Graf 4: Výše celkových splátek vybraných leasingových společností 

  

 

4.1.3 Financování formou úvěru 

 

Získání úvěru vyţaduje splnění přísnějších kritérií, neţ je tomu u podání ţádosti u 

leasingového financování.  

 

Společnost Renova Malec – Kadlec s.r.o. si v případě financování majetku formou 

úvěru stanovila poţadavek, oslovit pouze Komerční banku. U této banky má společnost 

zřízený účet a také v minulosti čerpala úvěr právě od této banky.  

 

Při poskytnutí úvěru banka nabízí zpravidla dvě moţnosti placení splátek a to: 

 

 Konstantní anuita – výše jednotlivých plateb bance se v průběhu splácení 

nemění, je stále stejná, mění se pouze poměr úrokové a úmorové části. 
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 Konstantní úmor – výše jednotlivých plateb bance se v průběhu splácení mění. 

Úmorová část je stejná, mění se výše úroku v závislosti na nesplacené části 

úvěru
59

 

 

Pro financování mycí vany WIP společnost poţaduje získání úvěru ve výši 1 200 000 

Kč.   Doba trvání úvěru je 5 let a poţadavkem jsou splátky konstantního úmoru dluhu, 

tedy splátky se budou postupně sniţovat v závislosti na klesajících úrocích z dluţné 

částky. Frekvence splácení je měsíční.  

 

Úroky, které podnik zaplatí v průběhu čerpání úvěru, sniţují daňové zatíţení podniku, 

protoţe úrok jako součást nákladů sniţuje zisk, ze kterého se platí daň.  

 

Financování bankovním úvěrem Komerční banky, a. s. 

 

Komerční banka vznikla v roce 1992. Od roku 2001 je součástí skupiny Société 

Générale. Jedná se o univerzální banku, která nabízí sluţby v oblasti drobného 

podnikového a investičního bankovnictví. Komerční banka je zaměřena na 

podnikatelské i soukromé klienty a municipality. Základní kapitál 19 004 mil. Kč ji řadí 

mezi největší banky českého trhu. Sídlo společnosti je v Praze, na celém území ČR má 

394 poboček, 20 specializovaných bussines center pro střední podniky a municipality a 

4 centra pro velké podniky.
60

 

 

Komerční banka poskytne společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. úvěr 

s následujícími parametry: 

 

Předmět úvěru: Mycí vana WIP 

                                                 
59

 ZEMAN V., MELUZÍN T. Bankovnictví 1. díl. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2008. 99 s. ISBN 978-80-214-3580-3 
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 KOMERČNÍ BANKA. Profil banky. [online].[citace 2010-17.03]..Dostupné z: 

http://www.kb.cz/cs/com/profile/index.shtml 
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Částka úvěru: 1 200 000 Kč 

Doba splácení úvěru: 5 let 

Frekvence splácení: vţdy k poslednímu dni v měsíci 

Splácení úvěru: konstantní úmor 

Měsíční splátka: 20 000 Kč 

Úroková sazba: fixní (úroková sazba se nemění během splácení úvěru): 7,49% 

Poplatek za realizaci (poskytnutí) úvěru: 0,6 % z celkové částky úvěru, tedy 7 200 Kč 

Poplatek za vedení úvěrového účtu: 300 Kč/měsíc 

 

Podklady, které musí společnost předloţit, aby mohla být uzavřena leasingová smlouva: 

 aktuální dokumenty opravňující k podnikání 

 účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora (pokud je zpráva 

k dispozici) za poslední účetní období; (za poslední dvě účetní období v případě 

nových klientů) a aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících 

údajů (u klientů, kteří vedou účetnictví) 

 kopii přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle zákona č. 337/1992 Sb. za 

poslední účetní období spolu s doplňujícími údaji (u klientů s daňovou 

evidencí); kopie daňového přiznání musí být opatřena prezenčním razítkem 

finančního úřadu, prokazujícím převzetí originálu (za poslední dvě účetní 

období v případě nových klientů) 

 u úvěrů s částkou převyšující 1 000 000 Kč doklady k zajištění úvěru podle 

charakteru zajišťovacího prostředku 

 3 měsíční výpisy z běţného účtu, který měl klient veden u své předchozí hlavní 

banky; tyto výpisy však nesmí být za období starší neţ 6 měsíců (výpisy 

předkládají pouze noví klienti)
61

 

 

 

                                                 
61

 KOMERČNÍ BANKA. Podklady k uzavření úvěrové smlouvy. [online].[citace 2010-17.03]. 

Dostupné z: http://www.kb.cz/cs/seg/seg4/products/investment_loan_cf.shtml 
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Zjednodušený splátkový kalendář je zobrazen v následující tabulce 14. 

 

Tab. 14: Zjednodušený splátkový kalendář Komerční banky a.s. 

ROK ÚROK ÚMOR SPLÁTKA 
ZŮSTATEK 

DLUHU 

2010 29 211 80 000 109 211 1 120 000 

2011 75 650 240 000 315 650 880 000 

2012 57 674 240 000 297 674 640 000 

2013 39 698 240 000 279 698 400 000 

2014 21 722 240 000 261 722 160 000 

2015 4 495 160 000 164 495 0 

Zdroj: Komerční banka 

 

Společnost zaplatí na splátkách a poplatcích za vedení úvěrového účtu a realizaci úvěru 

celkem 1 453 650 Kč. 

 

4.2 Porovnání metodou diskontovaných výdajů 

 

4.2.1 Leasing 

 

Počet leasingových splátek bude 60, coţ odpovídá podmínkám stanovených zákonem. 

První leasingová splátka se zvyšuje o poplatek, který společnost uhradí za 

administrativu při uzavírání leasingové smlouvy. Poplatek je ve výši 10 345 Kč včetně 

DPH. Dále je první splátka navýšena o první zvýšenou mimořádnou splátku ve výši   

30 % z pořizovací ceny, tedy o 360 000 Kč. 

 

Daňově uznatelné splátky jsou jednotlivé leasingové splátky v daném roce, čili  

16 727 Kč měsíčně a poměrná část první zvýšené splátky, čili 72 000 Kč (360 000/60 * 

12). V prvním roce se do daňově uznatelné splátky započítává také poplatek hrazený 

společností.  
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Z kaţdé leasingové splátky a poměrné části splátky hrazené předem vzniká daňová 

úspora, neboť splátky nájemného jsou daňově uznatelných nákladem. Daňová úspora je 

rovna součinu daňově uznatelné splátky a daňové sazby platné v daném roce. Pro rok 

2010 je stanovena sazba daně z příjmu právnických osob na 19%. Na další roky není 

zatím stanovena změna, proto i v následujících letech budu počítat se sazbou 19%. 

 

Výdaje na leasing pro kaţdý rok jsou rovny leasingové splátce sníţené o daňovou 

úsporu v příslušném roce. 

 

Dále je nezbytné upravit jednotlivé výdaje na leasing o vliv času a to prostřednictvím 

diskontování pomocí odúročitele k současnosti. 

 

Odúročitel = 
ndi )))1(*(1(

1


 

i ………………………………. úroková míra za období (rok) 

n………………………………. počet období (let) 

d………………………………. daňová sazba za období (rok) 

 

Tab. 15: Kvantifikace výdajů spojených s leasingovým financováním (v Kč) 

Rok 
Leasingová 

splátka 

Daňově 

uznatelná 

splátka 

Daňová 

sazba 

Daňová 

úspora 

Výdaje na 

leasing 
Odúročitel 

Diskontované 

výdaje 

2010 437 253 101 253 19% 19 238,07 418 014,93 0,942801 394 104,9753 

2011 200 724 272 724 19% 51 817,56 148 906,44 0,888874 132 359,0767 

2012 200 724 272 724 19% 51 817,56 148 906,44 0,838032 124 788,2956 

2013 200 724 272 724 19% 51 817,56 148 906,44 0,790097 117 650,5541 

2014 200 724 272 724 19% 51 817,56 148 906,44 0,744905 110 921,0829 

2015 133 816 181 816 19% 34 545,04 99 270,96 0,702297 69 717,6863 

       949 541,6708 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové diskontované výdaje spojené s financováním mycí vany WIP prostřednictvím 

finančního leasingu jsou 945 541, 6708 Kč.  
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Graf 5: Daňová úspora z celkové částky leasingu pro mycí vanu WIP 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.2.2 Úvěr 

 

Při úvěrovém financování vlastní společnost majetek, který má zařazen do svého 

obchodního majetku, který odepisuje. Navíc jsou vedle úroků z úvěru a s úvěrem 

souvisejícími poplatky daňově uznatelným nákladem sniţujícím daňový základ. Mycí 

vana WIP patří do druhé odpisové skupiny, kde je doba odepisování stanovena na 5 let. 

Pro výpočet odpisů pouţiji jak rovnoměrný, tak i zrychlený způsob odepisování.   

 

Rovnoměrné odepisování 

 

Rovnoměrné odpisy počítáme podle dle § 31 odst. 7. Jednotlivé sazby jsou uvedeny v  

§ 31 odst. 1 písm. a). Příslušný roční odpis se vypočítá vynásobením vstupní ceny 

majetku příslušnou odpisovou sazbou a vydělením číslem 100. Odepisovat začínáme 

v roce 2010. 

Jelikoţ je podnik prvním vlastníkem majetku, vyuţije při odepisování roční odpisovou 

sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce odepisování o 10%, která je uvedena v §31 odst. 

1 písm. d) ZDP, která je v prvním roce odepisování 21% a v dalších letech 19,75%.  

 

Pro výpočet odpisů plátí následující vztah: 
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 První rok odepisování 

Roční odpis = vstupní cena * koeficient  = 1 200 000 * 0,21 =  252 000 

 

 Další roky odepisování = vstupní cena * koeficient v dalších letech odepisování  

Roční odpis = 1 200 000 * 0,1975 =  237 000 

 

Odpisový plán pro rovnoměrné odepisování 

 

Výše daňových odpisů při rovnoměrném odepisování mycí vany WIP je znázorněna 

v tabulce 16. 

 

Tab. 16: Odpisový plán pro rovnoměrné odepisování 

Rok Odpisová sazba (%) Odpis (v Kč) 
Zůstatková cena (v 

Kč) 

2010 21 252 000 948 000 

2011 19,75 237 000 711 000 

2012 19,75 237 000 474 000 

2013 19,75 237 000 237 000 

2014 19,75 237 000 0 

Suma  1 200 000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zrychlené odepisování 

 

Při zrychleném odepisování hmotného majetku je druhé odpisové skupině přiřazen 

v prvním roce odepisování koeficient k = 5 a v dalších letech odepisování k = 6. 

 

Jelikoţ je podnik prvním vlastníkem majetku, tak můţe odpis v prvním roce navýšit o 

10% vstupní ceny majetku.  

Pro výpočet odpisů platí následující vztah: 
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 První rok odepisování = 
koeficient

cena Vstupní
 

 

 V dalších letech odepisování = 
nk

ZC*2


 

Kde:  

ZC ……….. zůstatková cena 

K …………. koeficient pro zrychlené odepisování 

n……………počet let, po které uţ byl majetek odepisovaný 

 

Odpisový plán pro zrychlené odepisování 

 

Výše daňových odpisů při zrychleném odepisování mycí vany WIP je znázorněna 

v tabulce 17. 

 

Tab. 17: Odpisový plán pro zrychlené odepisování 

Rok Koeficient Odpis (v Kč) Zůstatková cena (v Kč) 

2010 5 
240 000 + 24 000 (10% 

vstupní ceny) 
936 000 

2011 6 374 400 561 600 

2012 6 280 800 280 800 

2013 6 187 200 93600 

2014 6 93 600 0 

Suma   1 200 000   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U následujících výpočtů vycházím ze splátkového kalendáře, který je uveden v příloze 

č. 9.  Při získání úvěru musí společnost stejně jako u leasingového financování uhradit 

poplatek za realizaci úvěru. Tento poplatek činí 0,6 % z celkové částky úvěru, tedy 

7 200 Kč. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami, které se skládají 
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z konstantního úmoru a úroku, jak je uvedeno v příloze č. 9. Výše poplatku za vedení 

úvěrového účtu činí 300 Kč za měsíc. 

Po celou dobu splácení úvěru se zahrnují do daňově uznatelných nákladů bankovní 

poplatky, část splátky úvěru připadající na úroky a roční odpisy. 

 

Daňová úspora je rovna součinu daňově uznatelných nákladů a daňové sazby. Pro rok 

2010 je stanovena sazba daně z příjmu právnických osob na 19%. Na další roky není 

zatím stanovena změna, proto i v následujících letech budu počítat se sazbou 19%. 

 

V následující tabulce 18 uvádím daňově uznatelné náklady na úvěr a daňovou úsporu u 

financování bankovním úvěrem v případě, ţe společnost bude odepisovat majetek 

rovnoměrným způsobem. 

 

Tab. 18: Daňově uznatelné náklady na úvěr a daňová úspora v případě rovnoměrného odepisování 

majetku 

ROK ÚROKY 
POPLATKY 

BANCE 
ODPISY 

DAŇOVĚ 

UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

SAZBA 

DANĚ 

DAŇOVÁ 

ÚSPORA 

2010 29 211 8400 252 000 289 611 19% 55 026 

2011 75 650 3600 237 000 316 250 19% 60 088 

2012 57 674 3600 237 000 298 274 19% 56 672 

2013 39 698 3600 237 000 280 298 19% 53 257 

2014 21 722 3600 237 000 262 322 19% 49 841 

2015 4 495 2400 0 6 895 19% 1 310 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Následující tabulka 19 znázorňuje daňově uznatelné náklady na úvěr a daňovou úsporu 

u financování bankovním úvěrem v případě, ţe společnost bude odepisovat majetek 

zrychleným způsobem. 
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Tab. 19: Daňově uznatelné náklady na úvěr a daňová úspora v případě zrychleného odepisování 

majetku 

ROK ÚROKY 
POPLATKY 

BANCE 
ODPISY 

DAŇOVĚ 

UZNATELNÉ 

NÁKLADY 

SAZBA 

DANĚ 

DAŇOVÁ 

ÚSPORA 

2010 29 211 8 400 264 000 301 611 19% 57 306 

2011 75 650 3600 374 400 453 650 19% 86 194 

2012 57 674 3600 280 800 342 074 19% 64 994 

2013 39 698 3600 187 200 230 498 19% 43 795 

2014 21 722 3600 93 600 118 922 19% 22 595 

2015 4 495 2 400 0 6 895 19% 1 310 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dále je nezbytné upravit jednotlivé výdaje na úvěr o vliv času a to prostřednictvím 

diskontování pomocí odúročitele k současnosti.  

 

Tab. 20: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrovým financováním (rovnoměrné odepisování) 

ROK SPLÁTKY 
DAŇOVÁ 

ÚSPORA 

VÝDAJE 

PO 

ZDANĚNÍ 

ODÚROČITEL 
DISKONTOVAVÉ 

VÝDAJE 

2010 109 211 55 026 54 185 0,942801 51 086 

2011 315 650 60 088 255 563 0,888874 227 163 

2012 297 674 56 672 241 002 0,838032 201 967 

2013 279 698 53 257 226 441 0,790097 178 911 

2014 261 722 49 841 211 881 0,744905 157 831 

2015 164 495 1 310 163 185 0,702297 114 604 

     931 561,82 
 

 

 

 

 

     

Celkové diskontované výdaje spojené s financováním mycí vany WIP prostřednictvím 

úvěrového financování v případě rovnoměrného odepisování jsou 931 561,82 Kč.  

 

 

 

 

 



75 

 

Tab.  21: Kvantifikace výdajů spojených s úvěrovým financováním (zrychlené odepisování) 

ROK SPLÁTKY 
DAŇOVÁ 

ÚSPORA 

VÝDAJE 

PO 

ZDANĚNÍ 

ODÚROČITEL 
DISKONTOVAVÉ 

VÝDAJE 

2010 109 211 57 306 51 905 0,942801 48 936 

2011 315 650 86 194 229 457 0,888874 203 958 

2012 297 674 64 994 232 680 0,838032 194 993 

2013 279 698 43 795 235 903 0,790097 186 387 

2014 261 722 22 595 239 127 0,744905 178 127 

2015 164 495 1 310 163 185 0,702297 114 604 

      927 004,77 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové diskontované výdaje spojené s financováním mycí vany WIP prostřednictvím 

úvěrového financování v případě zrychleného odepisování jsou 927 0041,77 Kč.  

 

 

 

Graf 6: Daňová úspora z celkové částky úvěru pro mycí vanu WIP (zrychlené odepisování) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Zhodnocení výsledků  

 

Tab.  22: Porovnání diskontovaných výdajů jednotlivých způsobů financování 

LEASING ÚVĚR (rovnoměrné odepisování) ÚVĚR (zrychlené odepisování) 

Rok 
Náklady na 

leasing po zdanění 
Odúročitel 

Současná hodnota 

nákladů na leasing 

Náklady na úvěr po 

zdanění 
Odúročitel 

Současná hodnota 

nákladů na úvěr 

Náklady na úvěr po 

zdanění 
Odúročitel 

Současná hodnota 

nákladů na úvěr 

2010 418 014,93 0,942801 394 104,975 54 185 0,942801 51 086 51 905 0,942801 48 936 

2011 148 906,44 0,888874 132 359,077 255 563 0,888874 227 163 229 457 0,888874 203 958 

2012 148 906,44 0,838032 124 788,296 241 002 0,838032 201 967 232 680 0,838032 194 993 

2013 148 906,44 0,790097 117 650,554 226 441 0,790097 178 911 235 903 0,790097 186 387 

2014 148 906,44 0,744905 110 921,083 211 881 0,744905 157 831 239 127 0,744905 178 127 

2015 99 270,96 0,702297 69 717,686 163 185 0,702297 114 604 163 185 0,702297 114 604 

   949 541,671   931 562,24   927 004,77 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Graf 7: Diskontované výdaje na jednotlivé způsoby financování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu je moţné vyčíst, ţe výhodnější pro podnik bude 

odepisovat majetek zrychleným způsobem, neboť při této moţnosti dosáhne niţších 

diskontovaných výdajů.  Z tohoto důvodu budu při srovnávání způsobu financování 

uvaţovat pouze s úvěrem při zrychleném odepisování.  

 

Při vyuţití metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěru vychází rozdíl ve výši  

22 536,90 Kč ve prospěch úvěru. Výpočty jsou do velké míry ovlivněny zvolenou 

diskontní sazbou. V této práci byla diskontní sazba vypočítána ze vztahu i * ( 1-d ).   
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4.4 Vlastní návrhy  

 

 

Z hlediska finančního porovnání plynou niţší celkové výdaje na financování leasingem, 

neţ je tomu u úvěru. Je to ale pouze v případě, pokud nebudu brát zřetel na převod 

výdajů na současnou hodnotu (který má na rozdílnost variant velký vliv). V tomto 

případě jsou celkové výdaje na leasing a úvěr následující: 

 

 Celkové výdaje na úvěr jsou 1 453 650 Kč. Tyto výdaje se skládají ze splátek 

úvěru, které činí 1 428 450 Kč, poplatku za vyřízení ţádosti o úvěr 7 200 Kč a 

poplatků za vedení úvěrového účtu ve výši 18 000 Kč (300 Kč měsíčně * 60 

měsíců). 

 

 Celkové výdaje na leasing jsou 1 373 965 Kč.  Tyto výdaje se skládají ze splátek 

leasingu, které činí 1 003 620 Kč (16 727 Kč měsíčně * 60 měsíců), akontace ve 

výši 360 000 Kč (30% z 1 200 000 Kč), poplatku za administrativu při uzavření 

leasingové smlouvy, který je ve výši 10 345 Kč.  

 

Za těchto předpokladů je celkový výdaj na leasing niţší o 79 685 Kč oproti celkovému 

výdaji na úvěr. V případě pořízení majetku na úvěr můţe podnik dosáhnout úsporu na 

dani z příjmu ve formě odpisů z majetku a ze zaplacených úroků z úvěru. Při 

leasingovém financování můţe podnik vyuţít sníţení základu pro výpočet daně z příjmu 

o zaplacené splátky leasingu a zaplacenou akontaci. 

 

Celková daňová úspora plynoucí z úvěrového financování je ve výši 276 194 Kč. 

Celková úspora plynoucí z leasingového financování činí 261 053,35 Kč.  

 

Rozdíl stanovený na základě metody diskontovaných výdajů na úvěr a leasing zahrnuje 

u úvěru splácení jistiny dluhu a úroků, vedení úvěrového účtu a poplatků za vyřízení 

úvěru. U leasingu jsou zahrnuty splátky nájemného, akontace a poplatku za uzavření 



79 

 

leasingové smlouvy. Na základě metody diskontovaných výdajů se výhodnější způsob 

financování mycí vany WIP jeví bankovní úvěr.  Rozdíl mezi diskontovanými výdaji na 

leasing a úvěr je ve výši 22 536,9 Kč ve prospěch bankovního úvěru. 

 

Podniku Renova Malec – Kadlec s.r.o. doporučuji, na základě porovnání obou variant 

financování a následně provedených výpočtů pomocí metody diskontovaných výdajů na 

leasing a úvěr, jako optimální variantu financování investice bankovním úvěrem od 

Komerční banky. 

 

Při úvěrovém financování vedou ke zvýšení výdajů také poplatky za vedení úvěrového 

účtu. Banky poskytují úvěry pouze svým klientům, proto podnik, který chce u banky 

získat úvěr, musí být klientem této banky. V případě, ţe společnost čerpá úvěr u banky, 

u které má zřízen účet k podnikání, pak nemá další výdaje.  Pokud by společnost 

Renova Malec – Kadlec s.r.o. chtěla získat úvěr od jiné banky, tak by si musela u ní 

otevřít účet, coţ vede k dalším výdajům. Společnost má otevřen podnikatelský účet u 

Komerční banky, a.s., takţe další náklady spojené s poplatky za vedení účtu se jí 

netýkají. To byl také jeden z důvodů, proč si společnost zadala poţadavek oslovit pouze 

Komerční banku. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3.3, je společnost z větší částí financována vlastními 

zdroji. V případě, ţe by se rozhodla pro bankovní úvěr ve výši 1 200 000 Kč, došlo by 

ke sníţení podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích společnosti.  

 

V případě finančního leasingu je výhodou oproti úvěru dostupnost získání. Banky 

poţadují rozbor finanční a obchodní situace podniku, případně poţadují zajištění 

poskytnutých prostředků. Leasing je proto dostupnější.  Samozřejmě, ţe také leasingové 

společnosti hodnotí bonitu klienta.  

 

Při leasingovém financování by podnik musel uhradit část pořizovací ceny (akontaci). 

Podnik musí zaplatit určité peněţní prostředky do pořizovaného majetku, který mu však 
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po dobu trvání leasingové smlouvy nebude patřit. V případě společnosti Renova Malec 

– Kadlec s.r.o. je to 30% z pořizovací ceny, čili 360 000 Kč. 

 

Pokud by podnik vyuţil bankovní úvěr, stal by se ihned jeho vlastníkem a nebyl by 

omezován při moţnosti nakládání majetku, co se týká rekonstrukce, modernizace atd. U 

finančního leasingu je leasingová společnost vlastníkem majetku po celou dobu trvání 

leasingové smlouvy a do společnosti se dostává jiţ téměř odepsaný majetek. 

 

V případě, ţe by se podnik dostal do finančních potíţí a nebyl by schopen ani 

s případným odkladem uhradit leasingové splátky, byl by mu pořizovaný majetek 

odebrán bez nároku na vrácení zaplacené části. V případě úvěru by mohl podnik 

pořizující majetek prodat.  

 

Finanční leasing se přímo neprojeví ve finančních výkazech společnosti. Nepromítne se 

ani do aktiv ve formě majetku, tak ani do pasiv ve formě vypůjčených zdrojů, na rozdíl 

od úvěrového financování. 

 

 

Při rozhodování o financování investice je však nutné zohlednit i další nefinanční 

faktory spojené s jednotlivými variantami. Přehled dalších vlivů na rozhodnutí je 

uveden v tabulce 23. 
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Tab. 23: Porovnání leasingu a úvěru 

Leasing Úvěr Vyhrává 

Majetek je po dobu trvání leasingové 

smlouvy ve vlastnictví leasingové 

společnosti. 

Pokud si vezmeme úvěr, stáváme se 

vlastníkem majetku při jeho nákupu. 
Úvěr 

Leasing většinou nelze splatit dříve, neţ 

stanovuje smlouva  

Úvěr je zpravidla moţné splatit předčasně, 

obvykle bez sankce. 
Úvěr 

S leasingovými splátkami se splácí také 

pojištění, a to na účet leasingové 

společnosti (měsíčně nebo kvartálně). 

U úvěru se pojištění platí zvlášť, a to 

většinou v ročních platbách předem, coţ je o 

trochu nevýhodnější neţ u leasingu (časová 

hodnota peněz). 

Leasing 

Leasing bývá překvapivě celkově levnější 

neţ úvěr. 

Úvěr obvykle přijde celkově dráţe neţ 

leasing. 
Leasing 

Rychlost vyřízení ţádosti bývá mnohem 

rychlejší neţ u úvěru. 

Vyřízení ţádosti trvá obvykle déle neţ u 

leasingu (v závislosti na objemu úvěru). 
Leasing 

Smlouva se vyřizuje většinou u prodejce, 

coţ šetří Váš čas. 

Úvěrovou smlouvu je zpravidla nutné 

vyřídit v bance. 
Leasing 

Je třeba se připravit na problémy v případě 

předčasného ukončení leasingové smlouvy 

(odcizení nebo totální zničení majetku). 

Protoţe předmět pronájmu je v majetku 

leasingové společnosti, na leasingovou 

společnost také směřuje pojistné plnění od 

pojišťovny a leasingové společnosti 

samozřejmě nerady cokoli v těchto 

případech vracejí - spíše ještě ţádají 

doplatek.  

Při odcizení nebo totálním zničení majetku 

dostaneme pojistné plnění jako majitel, čímţ 

se vyhnete problémům spojeným s 

leasingem. 

Úvěr 

Při vymáhání případných dluhů je 

leasingová společnost obvykle daleko 

agilnější neţ banky, protoţe vlastnictví 

předmětu leasingu je staví do značně 

výhodné situace. 

V případě vymáhání dluhů je banka ve 

slabší pozici neţ leasingová společnost. 
Úvěr 

Zdroj: http://finance.idnes.cz/leasing.asp?y=leasing/leasxspotreb.htm 
 

http://finance.idnes.cz/leasing.asp?y=leasing/leasxspotreb.htm
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5  Závěr 
 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala výběrem optimální varianty financování 

majetku, konkrétně se jedná o finanční leasing a bankovní úvěr, pro společnost Renova 

Malec – Kadlec s.r.o. Zaměřila jsem se na menší podnik, který nemá tak rozsáhlé 

moţnosti financování svých podnikatelských aktivit, jako tomu je u velkých 

společností. Pro tento podnik se jeví jako nereálné vydání dluhopisu nebo půjčka od 

jiných podniků. Nejrozšířenější formou financování majetku jsou pro tyto podniky 

finanční leasing či bankovní úvěr. Obojí je forma dlouhodobého financování a patří 

mezi externí cizí zdroje podniku.  

 

V první části diplomové práce jsem se zaměřila na shrnutí teoretických poznatků o 

leasingovém a úvěrovém financování dle české legislativy. Pozornost jsem také 

věnovala porovnání těchto dvou variant financování z teoretického hlediska. 

 

V další části se věnuji srovnávání leasingového a úvěrového financování konkrétního 

majetku, jedná se o mycí vanu WIP.  Z obdrţených kalkulací finančního leasingu jsem 

na základě nejniţších měsíčních splátek vybrala společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Dále jsem měla k dispozici nabídku úvěrového financování od Komerční banky.  

 

Pořízení mycí vany WIP pro podnikání je rozhodnutím dlouhodobějšího charakteru, 

neboť důsledky této finanční akce budou podnik ovlivňovat v dalších období jeho 

činností.  

 

Finanční leasing se přímo neprojeví ve finančních výkazech společnosti. Nepromítne se 

ani do aktiv ve formě majetku, tak ani do pasiv ve formě vypůjčených zdrojů, na rozdíl 

od úvěrového financování. 
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Při rozhodování mezi finančním leasingem a bankovním úvěrem musí společnost uváţit 

veškeré výhody a nevýhody spojené s financováním. Na první pohled by se mohlo zdát, 

ţe financování leasingem bude pro společnost výhodnější. K tomu se nabízí i několik 

argumentů. Při financování leasingem nedochází ke zvyšování zadluţenosti společnosti, 

leasingové financování se nepromítá do pasiv v rozvaze. Fakticky se ale zadluţenost 

podniku zvyšuje stejně jako tomu je u úvěru, neboť podnik přebírá závazek platit 

leasingové splátky. Další výhodou leasingu je menší náročnost leasingových společností 

na podklady, které musí potenciální klient předloţit před uzavřením smlouvy. Získání 

úvěru je obtíţnější, neboť banka musí důkladně prozkoumat finanční situaci klienta. A 

navíc banky stále vidí v malých podnicích rizikovou investici. Jestliţe budeme 

povaţovat leasing za výhodnější oproti úvěru na základě skutečnosti, ţe proces uzavření 

leasingové smlouvy je administrativně méně náročné, neţ je tomu u úvěru, tak 

z pohledu vlastnictví bude situace opačná. 

 

Dalším důleţitým aspektem je vlastnictví majetku. V případě pořízení mycí vany WIP 

na úvěr se podnik stává jeho vlastníkem a má právo s ním volně disponovat. 

Z daňového hlediska můţe uplatňovat daňové odpisy jako poloţku ovlivňující základ 

daně, coţ u leasingu nelze. U leasingu však existuje jiná moţnost, jak zvýšit daňově 

uznatelné náklady. Pokud jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o daních 

z příjmů, je moţné splátky nájemného zahrnout do nákladů vynaloţených na dosaţení, 

zajištění a udrţení zdanitelných příjmů. V případě úvěru je moţné zahrnout do daňově 

uznatelných nákladů kromě odpisů také úroky z úvěru a veškeré poplatky, které souvisí 

s úvěrovým financováním.  

 

Z výše uvedeného nelze jednoznačně říci, zda je výhodnější finanční leasing či 

bankovní úvěr.  Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Proto je dobré tyto dvě 

varianty posoudit jednou z metod finanční matematiky. Jednou z metod, která 

respektuje faktor času, je metoda diskontovaných výdajů na leasing. Tato metoda 

zahrnuje kvantifikaci výdajů po celou dobu ţivotnosti majetku.  Tuto metodu jsem ve 

své práci vyuţila pro porovnání financování mycí vany WIP.  
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Po provedení potřebných výpočtů jsem došla k závěru, ţe optimální variantou se stala 

forma financování bankovním úvěrem od Komerční banky. Diskontované výdaje na 

úvěr vycházely příznivěji neţ u leasingu. Nutno však podotknout, ţe zjištěné rozdíly ve 

výdajích ve prospěch bankovního úvěru nejsou nijak markantní.  

 

Cílem této diplomové práce bylo zvolit vhodnou variantu financování mycí vany WIP. 

Na základě metody diskontovaných výdajů se výhodnější způsob financování mycí 

vany WIP jeví bankovní úvěr.  Rozdíl mezi diskontovanými výdaji na leasing a úvěr je 

ve výši 22 536,9 Kč ve prospěch bankovního úvěru. Záleţí však na samotném podniku, 

do jaké míry bude tento rozdíl povaţovat za klíčový pro rozhodnutí o formě 

financování.  
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Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku 

 

Datum zápisu:  19.června 1995 

Obchodní firma:  Renova Malec-Kadlec s.r.o.  

Sídlo:  Měřín, Stránecká Zhoř č.20, PSČ 594 42 

Identifikační číslo:  607 48 311 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  

-  nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboţí 

vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb., o ţivnostenském podnikání 

-  výroba a opravy zemědělských strojů (opravy motorů) 

Statutární orgán:   

jednatel:  Vojtěch Malec, r.č. 480608/465 

Velké Meziříčí, Bezděkov čp.46, okres Ţďár 

nad Sázavou, PSČ 594 01 

den vzniku funkce:  19.června 1995 

jednatel:  František Kadlec, r.č. 601110/1635 

Velké Meziříčí, Oslavická čp.1866/44, okres 

Ţďár nad Sázavou, PSČ 594 01 

den vzniku funkce:  19.června 1995 

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel. 

Společníci:  

Vojtěch Malec, r.č. 480608/465 

Velké Meziříčí, Bezděkov čp.46, okres Ţďár nad Sázavou, PSČ 594 01 

Vklad: 50 000,- Kč 

Splaceno: 50 000,- Kč 

Obchodní podíl: 50 %  

František Kadlec, r.č. 601110/1635 

Velké Meziříčí, Oslavická čp.1866/44, okres Ţďár nad Sázavou, PSČ 594 

01 

Vklad: 50 000,- Kč 

Splaceno: 50 000,- Kč 

Obchodní podíl: 50 %  

Základní kapitál:  100 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2: Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ředitel 

Administrativní 

pracovnice 

Vedoucí 

skladu 

Mistr dílny 

dělníci 
Skladník 2 Skladník 1 



 

 

 

Příloha č. 3: Rozvaha společnosti Renova Malec – Kadlec s.r.o. v letech 

2006 - 2009 

 
AKTIVA 

     
Označení Poloţka řádek 2006 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM 1 29 411 30 864 36 992 33 555 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 3 13 503 14 053 17 668 17 438 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 

B.I.      1.               Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 

3. Software 7 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 

5. Goodwill 9 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 

8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 13 503 14 054 17 668 17 437 

B.II.     1.              Pozemky 14 116 116 1 667 1 667 

2. Budovy, haly, stavby 15 7 858 10 876 13 318 12 480 

3. Samostatné movité věci a soubory SMV 16 2 566 2 137 2 062 2 349 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 2 964 925 621 941 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 

B.III.    1.                Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 

4.  Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 

6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 

C.  Oběžná aktiva 31 15 838 16 592 19 194 16 026 

C.I. Zásoby 32 9 626 9 809 11 419 10 864 

C.I.       1.              Materiál 33 9 039 9 344 10 526 9 864 

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 

3. Výrobky 35 586 465 893 1 000 

4.  Mladá a ostatní  zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 

5. Zboţí 37 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 

C.II.     1.        Pohledávky z obchodního styku 40 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 

3.  Pohledávky podstatný vliv 42 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy druţstva 43 0 0 0 0 

5. Dlouhodobě poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 

8. Odloţená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 



 

 

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 2 185 3 919 5 671 2 836 

C.III.    1.       Pohledávky z obchodního styku 49 1 596 2 334 2 474 2 244 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy druţstva 52 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 54 300 526 372 429 

7.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 288 1 059 2 799 163 

8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 57 1 0 26 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 4 028 2 864 2 104 2 326 

C.IV.    1.                Peníze 59 198 835 173 148 

2. Účty v bankách 60 3 830 2 029 1 931 2 178 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 

D.  Časové rozlišení 63 70 219 130 91 

D.I.      1.               Náklady příštích období 64 56 219 130 91 

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 66 13 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PASIVA 

     
Označení Poloţka řádek 2006 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM 67 29 411 30 864 36 992 33 555 

A. Vlastní kapitál 68 25 655 27 672 28 960 30 424 

A.I. Základní kapitál 69 100 100 100 100 

A.I.         1.             Základní kapitál 70 100 100 100 100 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 

A.II Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.II.       1.             Emisní áţio 74 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze 

zisku 78 10 728 10 726 10 733 10 721 

A.III.      1.             Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 79 10 10 10 10 

2. Statutární a ostatní fondy 80 10 718 10 716 10 723 10 711 

A.IV.  Hospodářský výsledek min. let 81 11 766 14 806 16 816 18 128 

A.IV.      1.             Nerozdělený zisk min. let 82 11 766 14 806 16 816 18 128 

2. Neuhrazená ztráta min. let 83 0 0 0 0 

A.V. Hospodářský výsledek běţného účetního období 84 3 061 2 040 1 311 1 475 

B. Cizí zdroje 85 3 756 3 192 5 414 3 021 

B.I.  Rezervy 86 0 0 0 0 

B.I.         1.            Rezervy podle zvláštních předpisů 87 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmu 89 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 91 830 640 1 140 0 

B.II.       1.               Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 

4. 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a účastníkům 

sdruţení 95 830 640 1 140 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 

6.  Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 99 0 0 0 0 

9. Jiné  závazky 100 0 0 0 0 

10. Odloţený daňový závazek 101 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 102 1 981 2 859 3 149 2 273 

B.III.      1.              Závazky z obchodního styku 103 846 908 1 623 1 018 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 

4. 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a účastníkům 

sdruţení 106 58 705 73 347 

5. ávazky k zaměstnancům 107 335 399 420 353 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 108 238 286 300 218 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 213 393 311 282 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 



 

 

10. Dohadné účty pasivní 112 173 154 93 -6 

11. Jiné  závazky 113 117 14 329 61 

B.IV.    4. Bankovní úvěry a výpomoci 114 946 333 1 125 748 

B.I.V.     1.             Bankovní úvěry dlouhodobé 115 946 0 1 125 748 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 333 662 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 

C. Časové rozlišení 118 0 0 2 618 110 

C.I.         1.             Výdaje příštích období 119 0 0 2 618 110 

2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4: Výkaz zisků a ztrát společnosti Renova Malec – Kadlec 

s.r.o. v letech 2006 – 2009 

Označení Poloţka řádek 2006 2007 2008 2009 

     I. Trţby za prodej zboţí 01 0 0 0 757 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 0 0 0 0 

    + Obchodní marţe                                                                       03 0 0 0 757 

    II. Výkony                                                                        04 30 500 30 963 32 214 26 791 

    II.     1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 30 344 31 084 31 734 26 737 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 155 -121 480 54 

3.   Aktivace 07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                                                    08 17 628 18 444 19 854 16 445 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 15 455 15 941 16 374 14 194 

B.         2. Sluţby 10 2 173 2 504 3 480 2 251 

    + Přidaná hodnota                                                                  11 12 871 12 519 12 360 11 103 

C. Osobní náklady                                                                      12 8 425 9 411 9 863 9 011 

C.         1. Mzdové náklady 13 6 120 6 820 7 144 6 654 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 14 0 0 0 0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2 142 2 387 2 500 2 155 

C.         4. Sociální náklady 16 163 205 219 202 

D. Daně a poplatky 17 29 28 29 46 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 320 1 326 1 627 1 722 

    III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          19 3 161 3 035 2 216 3 178 

    III.   1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 42 0 0 53 

    III.   2. Trţby z prodeje materiálu 21 3 118 3 035 2 216 3 125 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu        
22 2 220 2 219 1 687 2 236 

F.         1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 11 0 0 

F.          2 Prodaný materiál 24 2 219 2 208 1 687 2 236 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
25 109 -65 -39 0 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 99 180 486 359 

H. Ostatní provozní náklady 27 12 127 127 38 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 

   [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
30 4 017 2 686 1 768 1 587 

     IV. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 33 0 0 0 0 

    VII. 1. 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v 

účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 



 

 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti                  41 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 1 1 0 0 

N. Nákladové úroky 43 78 45 58 23 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 53 9 3 6 

O. Ostatní finanční náklady 45 83 92 83 95 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

     * 

Finanční výsledek hospodaření 

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 

- (-46) + (- 47)] 

48 -107 -127 -138 -112 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost                                                   49 850 519 319 0 

Q. 1.  - splatná 50 850 519 319 0 

Q. 2.  - odloţená 51 0 0 0 0 

     ** Výsledek hospodaření za běţnou činnost                              52 3 061 2 040 1 311 1 475 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Momořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                              55 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 0 0 

S. 2.  - odloţená 57 0 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                          58 0 0 0 0 

W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  59 0 0 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období  60 3 061 2 040 1 311 1 475 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním     61 3 910 2 559 1 630 1 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5 Schéma hodnocení ţádosti o úvěr (kritická cesta) 
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Je poţadovaná částka přiměřená vlastním 

zdrojům a provoznímu kapitálu klienta? 

         Můţe být částka sníţena ? 

Je účel úvěru přijatelný pro banku i pro 
klienta, je v pořádku z etického hlediska a 

ekologického hlediska? 

Změnil se předmět činnosti klienta? 

Odpovídá poţadovaný úvěr deklarovanému 
účelu a je klient schopen splácet úroky i 

jistinu úvěru? 

Je typ úvěru poţadovaný klientem v souladu 

s jeho běţným předmětem  činnosti 

Je moţné pozměnit ţádost o úvěr  

tak,aby byla přijatelná? 

Má klient dobré vyhlídky na úspěch Pozměnit ţádost a začít proces 

hodnocení znovu od začátku 

Můţe klient svoje vyhlídky na úspěch 

ovlivnit? 

Bude pozměněná ţádost o úvěr 

přijatelná pro banku i klienta? 

Pozměnit ţádost a začít proces 

hodnocení znovu od začátku 
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Souhlasí klient s úrokovou sazbou, 

poplatky a splátkovým kalendářem? 

Poţaduje banka zajištění úvěru? 

Budou klienti nebo třetí osoba ochotni 

vyhovět poţadavkům banky na zajištění 

Sdělit klientovi písemné podmínky 

úvěru ve formě nabídky financování. 

Obdrţení souhlasu klienta 

Poskytnutí a převzetí zajištění úvěru 

Stanovit postup řízení a 

monitorování úvěru. 

Čerpání úvěru 



 

 

Příloha č. 6: Orientační kalkulace leasingu UniCredit Leasing 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Orientační kalkulace leasingu VB Leasing, spol. s.r.o. 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Splátkový kalendář Komerční banky a.s. 

      SPLÁTKA   

OBDOBÍ DLUH ÚROK ÚMOR SPLÁTKA JISTINA 

1.9.2010 1 200 000 0 0 0 1 200 000 

30.9.2010 1 200 000 7 490 20 000 27 490 1 180 000 

31.10.2010 1 180 000 7 365 20 000 27 365 1 160 000 

30.11.2010 1 160 000 7 240 20 000 27 240 1 140 000 

31.12.2010 1 140 000 7 116 20 000 27 116 1 120 000 

31.1.2011 1 120 000 6 991 20 000 26 991 1 100 000 

28.2.2011 1 100 000 6 866 20 000 26 866 1 080 000 

31.3.2011 1 080 000 6 741 20 000 26 741 1 060 000 

30.4.2011 1 060 000 6 616 20 000 26 616 1 040 000 

31.5.2011 1 040 000 6 491 20 000 26 491 1 020 000 

30.6.2011 1 020 000 6 367 20 000 26 367 1 000 000 

31.7.2011 1 000 000 6 242 20 000 26 242 980 000 

31.8.2011 980 000 6 117 20 000 26 117 960 000 

30.9.2011 960 000 5 992 20 000 25 992 940 000 

31.10.2011 940 000 5 867 20 000 25 867 920 000 

30.11.2011 920 000 5 742 20 000 25 742 900 000 

31.12.2011 900 000 5 618 20 000 25 618 880 000 

31.1.2012 880 000 5 493 20 000 25 493 860 000 

29.2.2012 860 000 5 368 20 000 25 368 840 000 

31.3.2012 840 000 5 243 20 000 25 243 820 000 

30.4.2012 820 000 5 118 20 000 25 118 800 000 

31.5.2012 800 000 4 993 20 000 24 993 780 000 

30.6.2012 780 000 4 869 20 000 24 869 760 000 

31.7.2012 760 000 4 744 20 000 24 744 740 000 

31.8.2012 740 000 4 619 20 000 24 619 720 000 

30.9.2012 720 000 4 494 20 000 24 494 700 000 

31.10.2012 700 000 4 369 20 000 24 369 680 000 

30.11.2012 680 000 4 244 20 000 24 244 660 000 

31.12.2012 660 000 4 120 20 000 24 120 640 000 

31.1.2013 640 000 3 995 20 000 23 995 620 000 

28.2.2013 620 000 3 870 20 000 23 870 600 000 

31.3.2013 600 000 3 745 20 000 23 745 580 000 

30.4.2013 580 000 3 620 20 000 23 620 560 000 

31.5.2013 560 000 3 495 20 000 23 495 540 000 

30.6.2013 540 000 3 371 20 000 23 371 520 000 

31.7.2013 520 000 3 246 20 000 23 246 500 000 

31.8.2013 500 000 3 121 20 000 23 121 480 000 

30.9.2013 480 000 2 996 20 000 22 996 460 000 

31.10.2013 460 000 2 871 20 000 22 871 440 000 



 

 

30.11.2013 440 000 2 746 20 000 22 746 420 000 

31.12.2013 420 000 2 622 20 000 22 622 400 000 

31.1.2014 400 000 2 497 20 000 22 497 380 000 

28.2.2014 380 000 2 372 20 000 22 372 360 000 

31.3.2014 360 000 2 247 20 000 22 247 340 000 

30.4.2014 340 000 2 122 20 000 22 122 320 000 

31.5.2014 320 000 1 997 20 000 21 997 300 000 

30.6.2014 300 000 1 873 20 000 21 873 280 000 

31.7.2014 280 000 1 748 20 000 21 748 260 000 

31.8.2014 260 000 1 623 20 000 21 623 240 000 

30.9.2014 240 000 1 498 20 000 21 498 220 000 

31.10.2014 220 000 1 373 20 000 21 373 

200  

000 

30.11.2014 200 000 1 248 20 000 21 248 180 000 

31.12.2014 180 000 1 124 20 000 21 124 160 000 

31.1.2015 160 000 999 20 000 20 999 140 000 

28.2.2015 140 000 874 20 000 20 874 120 000 

31.3.2015 120 000 749 20 000 20 749 100 000 

30.4.2015 100 000 624 20 000 20 624 80 000 

31.5.2015 80 000 499 20 000 20 499 60 000 

30.6.2015 60 000 375 20 000 20 375 40 000 

31.7.2015 40 000 250 20 000 20 250 20 000 

31.8.2015 20 000 125 20 000 20 125 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


